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    :کیدهچ

شده    دیتاک برآن    ،خصوصاً اسالم،  و مذاهب   انیدر اد است و  «احقاق حقوق مردم»  یبرا  یضرورت  ، «عدالت در قضاوت»

حقوق  »دو بخش    دارای   ،نسل اولبشر    حقوق .است   ده یگردتبیین    «عادالنه  یحق دادرس»با عنوان    ،«حقوق بشر»  درو  

وجود    ،دو عنوان  نی ا   ،(ثاقی مو    هیاعالم«، )  دو سند اصلی »حقوق بشر  در  ،هر چند  است   «عادالنه  یحق دادرس»و    «یماهو 

  .اند دسته بندی کردهرا  نیعناو نی ا ،یالملل نیدو سند ب نیمواد ا یبا طبقه بند ،اما حقوقدانان ،ندارد

بودن    ی»اص  ل علن  طرف«،یب توس  م مقام یهمچون »اص  ل برا«ت«، »اص  ل دادرس    یعادالنه« با اص  ول ی»حق دادرس   

بر   و  ش ودیو... ش ناخته م «یدر دادرس   عیاترام به مترم«، »اص ل تس ر می»اص ل تهر  ل«،یاز وک   یمند»اص ل برره «،یدادرس  

همت   ها،وانین و روشص ال  و ارتقا  قها بر االزم اس ت همه دولت  اس ا  توص یه های اس ناد بین المللی حقوق بش ر،

و    «دادخواس   ت »  یبرا  اش   خ ای حقیقی و حقوقی،در وض    ی ت کنونی    تا »دادرس   ی عادالنه« ت قق یابد. ،گم ارند

  ی مراج ه حض ور  ،و یا »دفاتر الکترونیک« «ییش به قض ا» ایو   «یینراد قض ا»  ایو  »مجتمع« ای »کالنتری«به    ،  «درخواس ت »

پوش ه    ،کاغذ ،کارمندان  ،و نیاز به س اختمان های فراوان  رددا  یاش خای و ناام ادار یبرا  ،فراوان یهانهیهزو  نمایند می

  .امری طبی ی بوداین مسا«ل،  ی«، مجاز یفضافراگیری »قبل از  .است ن آو امثال  

 های زندگی،جنبه  از   یاری بس  و نامه  ارسال    کاال و خدمات،  و فروشِ  دیخر  ،اخبار  ،یمال   ،یدر امور مختلف اجتماعاما  

در  همین روند، با شتابی فراوان،  الزم است،  ،  شودیانجام م   «کیالکترون  امیپ»به صورت  و  »دگردیسی« صورت گرفته،  

  ، دادخواستدرخواست و    امور  اعم از اطالع رسانی قوانین و مقررات،، صورت گیرد و همه موارد،  «عادالنه  یدادرس»

و    ردیصورت گ   «یمجاز  یفضا»در  تبادل لوایح،  ،  و ابالغ  یاطالع رسان،  یدگ یرس،  ارجاع  قرارهای تامینی،تودیع و فک  

مسا«ل    .عملی شودبه سرعت    ،مختلف  ن یدر قوان  مصر   تا حقوق »حق دادرسی« باشد    ، زیرساخِت«همراه  یدادرس»  اصلِ

  ، ی«دادرس  یف ل  یفضا »در  ارجاعات و انواع مسا«ل پرونده ها    ، دادرسی ها،  دادخواست ها  وهی و مشکالت موجود در ش

با برره وری از »فضای   کیالکترون  یهاحلراه  و  شودمی  و یا »اطاله دادرسی«  اشخای  موجب »تضییع حق دادرسی«

الکترونیک  »  قوقی ح  ص یح  و شیوه،  «الکترونیکاسناد    سندیت »  .دارد  مجازی« اسناد  ، در  «و قراردادها  مبادالتایجاد 

  در جرت  یقانون  یهاحلراهو    در زمان رسیدگی به پرونده ها  ، و یا ارا«ه آن به دادرسانجرت پیشگیری از اختالفات

  و ،  است   «شکلی»  عمالً،  نیقوان  یرساناطالعهای کنونی    شیوه  . وجود دارد  «یاسناد رسم»در    «یمجاز  یفضا» استهاده از  

 «ندهدفم»رسانی    اطالع   جرت   ، و برره وری از فضای مجازی  هادر همه شیوه  دگردیسی  در نتیجه،شود  میانجام ن  «واق ی»

نامه  ، هابخشنامه  ،قوانین  «هوشمندِ»و   به    الزم است   ،یاجتماع  ی هاشبکه  قیاز طر  «هدف  جام ه»به اشخای  ،  هاآ«ین 

 .آشنا گرددواق ا به آن چه تکلیف یا وظیهه دارد،  ،حقیقی و حقوقیطوری که هر شخص 

 ، دگردیسی دیجیتالحقوق بشر،  ایهحقوق روی، فضای مجازی، دادرسی عادالنه:  هیر ت ژه
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 مقدمه

 

 مسأله بیان ( 1
در حوزه ناری و عملی دو واژه ای هس  تند که می توان مص  ادیقی از ان را دو مبانی  1حقوق ش  رروندیو حقوق بش  ر

اسالم و قانون اساسی جمروری اسالمی ایران و حقوق بین الملل جستجو و ت بیه نمود. هر چند این دو مهروم متنوع و 

،  توجه کمی ش ده اس ت   آن  ه »گس تره«ب م موالًمتکثر هس تند، می تواند به رغم گس تردگی آنان در همه اب اد زندگی بش ر، 

ی دیگر »حقوق بش ر« هافراوانی در زمینه  مس ا«لگیرد در حالی که  میقرار  تأکیدمورد ، چند حق بش ری م دود، م موالً

حقوق    نیتریاز ض رور ،«عادالنه یحق دادرس  « با عنوان »ایه»حقوق بش ر روی،  عالوه بر حقوق بش ر ماهوی، وجود دارد

و  اس ت   و حقوق مدنی، اقتص ادی، اجتماعی و همه موارد  حقوق بش ر  یهانهیزم دیگربه  دنیرس   ی »تض مین«برا  عامه،

 د. فراوانی را از مردم حل نمای مشکالتتواند می

  ی اس  یو س    یمدن  یهادر حوزه،  اس ت که به حقوق مختلف انس ان  ایهرش ت انیو م دیرش ته جد  کی ،رش ته حقوق بش ر

پردازد. بخاطر می(  …و  یاجتماع  تأمین، حق  آموزش)مانند حق کار، حق    یو اجتماع اقتص  ادی(  …و دهیعق ی)مانند آزاد

  ، یجام ه ش  ناخت  یهاش  ود بلکه جنبهمیپرداخته ن  یمنار حقوق ازفقم   ص  رفاً «حقوق بش  ربه »بودن،   ایهرش  ت انیم

 2.ردیگ میمدنار قرار  زنی آن …و   یفرهنگ ،یفلسه

از  یمختله  یهامجموعه ریز یاس ت و خود دارا ی«عموم  المللبینحقوق  »مجموعه  ریز  3،ترجامع  « از نگاهبش ر حقوق»

از  یدو بخش مجزا  یش د خود دارا لیتش ک  ثاقیو م  هیکه با اعالم  «حقوق بش ر نس ل اول»اس ت  «حقوق بش ر یهانس ل»

  ل یاز قب یمختله  رداس  ت که در آن موا ی«حقوق بش  ر ماهو »بخش اول   اس  ت   «حقوق بش  ر»اس  ت که هر دو  گریکدی

حقوق  »به مراتب باالتر از بخش اول اس ت    یتیمطر  ش ده اس ت بخش دوم آن که حا«ز اهم یو مدن  یاس  یس   یهایآزاد

 د. پرداخته شو  زیآن ن بهرو الزم است  نیمطر  شده و از ا ی« و اب اد آنحق دادرس»است که در آن  «ایهیبشر رو

 د. ربم دار «حقوق بشر»از دو جرت به   «یمجاز یفضا»در  «قضا«یهقوه  و یا »، »دادرسی عادالنه«  ب ث 

عض و   یاس ت و همه کش ورها نس ل اولدر حقوق بش ر   محق مس ل کی «عادالنه یحق دادرس  »از آن جرت که : اول

 د. کن جادیآن را ا  یهانهیاند تا زممکلف

نسبت به آن    یفراوان  یهاهیاس ت که توص   دیحقوق بش ر جد اب اد از  یکی «نترنت ای  هب  یحق دس ترس  » گرید  یاز س و : دوم

 یدر مسا«ل آزاد  نترنت ایهب  یحق دسترس م موالً، شدهاز آن سخن گهته   دجدی بشر  حقوق  در  آنچه  صورت گرفته است 

حق   کیبه عنوان    نترنت یالزم اس ت ا  کهیش ده اس ت در حال  یش  یرس د م دود اندمیانتش ار اس ت که به نار حق  و   انیب

باش د تا مردم با   یش رب یحق قط  نیو ا  ردیمورد توجه قرار گ   ییو اجرا  یاتیعمل زندگی و مختلف  یهانهدر زمی  یبش ر

 
در ت اریف، و تشابه ها، دقت صد در صد امکان پذیر نیست ، زمانی که »حقوق بشر« با »حقوق شرروندی« برابر می شود، صرفا یک تشابه    1

 حداکثری است، اما ممکن است با دقت، تهاوت های مختلهی نیز داشته باشند 
 رشته حقوق بشر  یم رف، 1393 اسهند،  20 حقوق آسمان 2

ترین نگاه، از تواند مورد بررسی قرارگیرد اما جامعهای علوم دیگر از قبیل »علوم سیاسی«، »علوم اجتماعی« و. .. نیز میحقوق بشر، از نگاه  3

   المللی است.بینالملل« به تمامی اب اد آن با ت لیل تک تک مواد و اسناد بیندید »حقوق 
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ی اجرا«ی و هر آن چه  هام نای عام، ش امل کلیه دس تگاه)به ها  که دولت   ی«فیخدمات و وظا  هیکل»وجه به   نیترس اده

و...  خری د و فروش ی ا انواع امور اداری    م انن د،  و ی ا نی ازه ایی ک ه در اجتم اعدارن د    (کنن دمیده  از بودج ه عمومی اس   ته ا

 د. نبرسرا از طریق اینترنت   داشته باشند

 

 ق یت تحقسؤاال( 2

 الف: سؤاالت اصلی 

 ؟ت  بلاا     ر م  ست ستیچمصاح اه  ب میه ت میثاق   بااال ها اهسی حق  .1

 ایهیحقوق رو ایآ؟  س ت یچ  المللبینو حقوق   رانیعادالنه در حقوق ا یبه دادرس    یحق دس ترس    یو فلس ه  یفکر یمبان

  ی ادهایبن؟  است حقوق بشر   یاز عناصر اصل ایهیحقوق رو  ایآ؟ در حقوق بشر برخوردار است  یحقوق ماهو  ت یاز اهم

 ؟ست یچ رانیا  یداخل نیو در قوان المللبیندر حقوق   ایهیحقوق رو

 دو  ر به دس یل »ا اهسی بااال ه«  جک   ر؟می ضات مجاات  .2

  «پس ا »و    «هنگام»و    «پیش»ی گوناگون  هادر زمینه؟  باش د  تواندیچگونه م یمجاز یدر فض ا  ایهیحقوق رو  اب اد مختلف

دادخواست تا ابتدای ور، از امهاقدام کرد و هم «اینترنت »از طریق  «دادرسی عادالنه»توان در  میآیا ؟ دادگاه چگونه است 

و چگونه اس ت؟   وجود دارد، احراز هویت دیجیتال ی قانونی امض ا  وهاآیا زیرس اخت ؟ همه مراحل بدون مراج ه باش د

 ؟ارزش اسناد الکترونیک از نار ادله اثبات چیست 

 

 ب: سوال فرعی 

   آیا »حق دسترسی بر دادرسی عادالنه« در فضای مجازی امکان پذیر است ؟ •

 آیا اسناد الکترونیک برای دادرسی عادالنه، سندیت دارد ؟ •

 ارجاعات قضا«ی در دادرسی عادالنه با اینترنت، چگونه باشد ؟ •

 الزم است یا خیر ؟ صالحیت م لی در »دسترسی عادالنه با اینترنت« •

 

 ق یتحق هیفرض
از آنان نام برده  مختلف ن  یانو که در ق یو افراد  کش  ور،در  میاتباع و مق  هیفرض ما آن اس  ت که کل شیپ قیت ق نیدر ا

 بر اس ا کنند مش اهده می  «عامهحقوق »  ایو  ی«حقوق ش خص  »که نس بت به   «تخلف» ای «جرم»در برابر هرگونه    ش ده،

 نیامکلف است، در جرت ت قق   1دولت  و  د،ندار «عادالنه یدادرستالم خواهی و حق  قوانین داخلی و حقوق بشری، »

 در دستر  آنان باشد. دادخواهی   ،نهیهز  نیهر کجا و در هر زمان با کمتر درامکاناتی فراهم نماید تا   حق،

 
  ی دولت  یها مسلح و همه سازمان  یروهایسه گانه، ن   ی، قوا یوابسته به نراد رهبر   یهاشامل همه نراد  ، tatesعام    یبه م نا در این متن، دولت    1

 شود.ی که شامل قوه مجریه میدولت اجرا« یبه م نا government، نه فقم یو عموم
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از جرا«م و   یاریکرد بس    یاتیرا عمل  یدس ترس    نیا یمجاز  یاز فض ا  یرگیبررهو  1»دگردیس ی دیجیتال«چنانچه بتوان با  

 رس  ندک و زمان کوتاه به حق خود میاند نهیبا هز زیرود و مردم نمی نیش  ده و از ب ی«ریش  گیپ»تخلهات خود به خود  

های رفورمیس ت و ش به الکترونیک  الزم به تذکر اس ت در این فرض یه، »دگردیس ی دیجیتال« مطر  ش ده اس ت و با روش

 فرق دارد. 

 

 تحقیق  ضرورت
و مواد مختلهی از میثاق،  ،  مس ا«ل مربوط به »دادرس ی عادالنه« اس ت ،  در دس ترس ی به آزادی مللبخش ی از مش کل بزر   

کرده اس  ت که اگر انجام  تأکیدبه عنوان ض  امن اجرا«ی،  ،  ی مدنیهابرای رس  یدن به آزادی»حق دادرس  ی عادالنه« را 

 ت.  قابل انجام اسغیرنشود، قواعد دیگر نیز  

اس ت و در ها  نترنت و موبایل در دس تر  همه اش خای و یا اکثریت آنای هکنیم ک میدر زمانی زندگی نکته دوم آنکه  

روش »مراج ه« و »ش بهِ الکترونیک« اس ت و نه تنرا مش کل  ، هادادخواس ت و پیگیری پروندههمچنان روند ، این دوران

 ت.  بیشتر شده اسها  و زمان دادرسیها  بلکه هزینه، کمتر نشده

توجه ش ده ها  و کمترین هزینهها روشین ترآس انبرای رس یدن به حق دس ترس ی در   «طریقیت اینترنت »در این ت قیق به 

 ت.  اس

 

   ق یتحق پیشینه
های  نامهپایاناس  ت و    ص  ورت گرفته و بس  یاری یمختلههای و پژوهش  قاتیت ق «عادالنه یدادرس   »حق   نهیدر زم

گیری از فض ای مجازی در دادرس ی عادالنه« هرچند خارجی و داخلی نیز در این زمینه وجود دارد. در خص وی »برره

جامع آن »پیش«، »هنگام« و »پس« از دادرسی، ب ث منسجم دیده نشد و   مقاالت و کتب مختلهی وجود دارد اما به اب اد

ش د به همین دلیل در اب اد مختلف قض ا«ی، نقش  های مختلف، احس ا  میجایگاه یک پژوهش جامع و قانونی در زمینه

کمترین هزینه  فض ای مجازی توض یح داده ش د تا با یک »دگردیس ی« در همه اب اد، این حق بزر ، در کمترین زمان و با  

 به مردم برسد. 

 
 ق یتحقهدف 

عدم  » گردد که علت اص لی آنقوه قض ا«یه، به عدم »مدیریت دانش« بر س ازمان باز میمش کالت و مس ا«ل  بخش ی از 

های ش بکهافزارها و ها و نرمهای عایم دیتابیساس ت ب دی که توانمندی  3ی«مجاز یفض ا»به روز   2«ش ناخت امکاناتِ

های قدیمی و کاغذی، مش کل با اس تمرار روش  4گیرد و لذا »دوباره کاری«اجتماعی فض ای مجازی، مورد غهلت قرار می

اند نه تنرا مش  کل کاهش نیافته بلکه با  بزر  پیش روی همه ش  رروندان اس  ت آن گونه که چون به الکترونیک رس  یده

 
1 Digital Transformation 
2 Unknown Possibilities  
3 Cyberspace 
4 Rework 
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مش کالت و مس ا«ل مردم و طرفین های دولت یا دفاتر الکترونیک قض ا«ی( های منس و  )از قبیل پیش خوانابداع س یس تم

های دس  تگاه قض  ا«ی و ها، هزینهمردم، و مراج ات مکرر آن  1هایکه عالوه بر افزایش هزینه یابداس  تمرار میدعوی،  

 اداری را نیز افزایش داده است.

ها«،  ا«یه همراه« توجه نمایند، و با »اش تراک گذاری دیتابیسقض ا«ی به »قوه قض    مس ؤولیناین در حالی اس ت که اگر،   

گیری از »هوش مص   نوعی« عمل نمایند، »مدیریت دانش« را بر  بری قض   ات از فض   ای مجازی« و برره»آموزش برره

 سیستم قضا«ی حاکم خواهند کرد، و سه نتیجه بزر  خواهد داشت:  

 . کاهش زمان دادرسی1

 مردم و قوه قضا«یه   های دادرسی. کاهش هزینه2

 « برخوردار خواهد شد. اینکه، احکام قضا«ی از » است کام علمیتر از همه . مرم3

 توانآنر ا میبری« از  »ش   ن اخ ت« و »برره  ک ه ب اهم این ک در قوه قض   ا«ی ه و خ ارن از آن وجود دارد    یفراوان  امک ان ات

، دس ت  عیس الم و س ر هیبه اهداف قوه قض ا«  نهیهز نیو با کمتر  یبه راحت  »مدیریت دانش« را در قوه قض ا«یه حاکم کرد و

 .افت ی

ش ود در ابتدای راه، از تجربیات علمی  این روش ی اس ت که در برخی کش ورها انجام گرفته و قابل الگوبرداری اس ت ومی

 دیگران برره برد.  

 

  قیتحق روش
برای آن   حلراه(، تجویزی )ارا«ه  مش کالت(، تبیینی )ریش ه یابی و بررس ی  مش کالتتوص یهی )مش اهده    ؛حاض ر پژوهش

 است.  )حقوق، انهورماتیک(    ایهومیان رشت (مشکالت

بلکه درص دد   س ت یجام ه، و رش د و ارتقا  آن ن  یض رور یازهای، بدون توجه به نیعلم  ص رفاًب ث  ،  قیت ق  نیا روش

از   یریگ بررهبا   قض ا«یهدر قوه    نیادیت ول بن  حلراه،  دار در س یس تم قض ا«ی کش ورریش ه مش کالتبا بررس ی  اس ت تا 

و بر اس   ا     ی«پژوهش علم» قیت ق  نیا  دی  نم ا نییتب  یدس   تگ اه قض   ا«  رانیحقوقدانان و مد  یامک انات به روز را برا

  ی کنون  یهااز روش  یاریاس  ت تا نش  ان دهد که بس    در ص  دداس  ت و  ی«عمل یپژوهش   » همزمان  و  یحقوق  یهاافتهی

  که   دیخواهد رس    یگاهیعادالنه به مراتب برتر خواهد ش د و به همان جا ی، حق مردم به دادرس  دینما  ریی، اگر تغیدادرس  

 د.  انکرده فیتکل قضا«یهقوه   برای  یقانون اساس  لیاز قب  یباالدست  نیقوان ی میثاق و اعالمیه والمللبینقواعد  

بس یاری از مطالب »حق دس ترس ی« برای حقوقدانان، آش نا اس ت و  ، طب اًاین پژوهش در دانش کده حقوق انجام گرفته و 

نوش ته ش ده اس ت اما با خص وص یات این پژوهش ،  با توض ی ات کافی و دقیق،  هاو کتب بس یاری در این زمینهها  نامهپایان

»اقتص ادی« ،  »اجتماعی«، »فنی«،  ای« اس ت و »حق دس ترس ی در فض ای مجازی« را که دارای اب اد »حقوقی«که »میان رش ته

گری فض ای نوآوری آن، در زمینه »تس ریل »حقوقی« نیس ت بلکه »راهبردی« و »کاربردی« اس ت و  ص رفاًو  ،  اس ت .. .و

رس د، حق آن باش د که از تکرار مباحثی که بارها مورد پژوهش میدر ابتدا به نار    اس ت. اگرچهمجازی« در »قوه قض ا«یه« 

مطالب »حق دس ترس ی« در بخش نخس ت  ،  اما با راهنما«ی »بجا« و »دقیق« اس تاد م ترم راهنما،  خودداری ش ود، واقع ش ده

 
1 Cost 
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با مهاهیم حقوقی   1ت و ارتباطات«اطالعافناوری  مرندس ان و اس اتید »  خص وص اً، ی دیگرهاآورده ش د تا متخص ص ان رش ته

و زیر ، آش  نا«ی کلی با »حقوق بش  ر«، آن، آش  نا ش  وند و نیازی به مراج ه به منابع دیگر نداش  ته و در همین پژوهش

دانش فنی خویش را به کار گیرند تا مردم و جام ه  ، دس ت آورند و بر اس ا  این حقوقهای« بمجموعه آن »حقوق رویه

  . بزر  روند داددرسی، برره برند مشکالتاز »ثمره کار« آنان در راستای حل 

 

 ی تحقیقنوآور
   :ت اس لیذی  هانهیدر زم قیت ق نیا ینو آور

پرداخته ش ده اس ت    2تراف ی و غیرتراف یی اعم کیهری و مدنی )به م نای غیرکیهری( و اعم از دعاو یآنکه به تمام: اول

  ی بس تگ  خاص ی  که به ش خص  ییدر جا  یحت ردیگیقرار مو یا رس یدگی   دادخواس ت م که مورد عا  ایو همه موارد خای 

پرداخته ش ده و موض وع مورد ب ث   یطیم   س ت یز  مش کالتتخلهات و   لیو مربوط به کل جام ه اس ت از قب نداش ته

 ت.  شده اس دهیشخص و اجتماع د یزندگ  یهانهیعادالنه در همه زم یبه دادرس یدسترس  یبرا

از   ص رفاًگرفته و  ارمورد توجه قر  یو حقوق اس اس   یو حقوق ش رروند  یحقوق بش ر  دگاهیاز د  نهیزم نیآنکه در ا: دوم

 ت.  سیحقوق جزا ن  دگاهید

و پس از دادرس ی( توجه نموده و این حق را در همه مراحل   هنگامبه گس تره حق دادرس ی به س ه مرحله )پیش، : س وم

 ت.  پرداخته اسها تسری داده و در حد امکان به آن

در  ردیصورت گ   ترو گسترده  تربه صورت آسان  یدسترس نیمورد توجه بوده تا ا یمجاز یپژوهش فضا نیدر ا: چرارم

عادالنه کمتر مورد توجه قرار    یدس  ترس     لیتس  ر یابزار برا کیبه عنوان   یمجاز  ینگاه به فض  ا گرانید یهاپژوهش

ارتباطات   یکه برا یحق بشر کی»ص بت شده است به عنوان    نترنت ایهب  یو حق دس ترس  نترنت یگرفته اس ت و اگر از ا

 و البته  «عادالنه  یدر دس ترس    لیتس ر یابزار برا کی»به عنوان  فقم نه  و  ش ودمیاس تهاده  «ش هیو ابراز اند یرس اناطالعو 

 د.  کنمیدو عنوان تهاوت  نیا

که    مینکته را مورد توجه قرار ده نیا  کیاس ناد الکترون ت یتا زمان اثبات س ند  میپژوهش در ص دد آن هس ت  نیدر ا: پنجم

 یرسدبه دا  یدسترس یبه راحت توانمی  شود توجه مردم  همهابزار مدرن و دردستر   کیبه عنوان   یمجاز یاگر به فضا

  تی کل حاکم ی نابر عرده دولت به م یهیتکل نیکرد و ا  یاتیاز ش بانه روز عمل  یدر هر س اعت نهیهز  نیعادالنه را با کمتر

 ت.  اس

 
1 ICT Information and communications technology 

. اموری که متوقف بر دادخواست شخص خای است  1اموری که دادرسان )در مسا«ل مدنی یا کیهری( باید به آن بپردازند بر دو دسته است  2

  ی امور  یامور حسبآمده است »  1319ماه   ریوم تد   مصوبی  قانون امور حسب  1ی که نمونه آن در ماده  رتراف یامور غ.  2امور تراف ی نام دارد و  که

وقوع اختالف و منازعه    به آنرا متوقف بر  یدگیرس  نکهیبدون ا  ندیاتخاذ نما  یمیتصم  ها مکلهند نسبت به آن امور اقدام نموده واست که دادگاه

تراف ی من صر در امور حسبی نیست بلکه کلیه مسا«لی که منافع و  غیرامور  « بدیری است که  از طرف آنرا باشد  یو اقامه دعو  اشخای  نیب 

مصالح جام ه را در نار داشته باشد و یا خسارت وارد کند )مانند جرا«م آشکار یا خسارت م یم زیست و یا تخلهات اداری رشوه و امثال  

 ها ورود نمایند. ان بدون شکایت و یا دعوی اشخای، به آنتراف ی هستند و( حسب مورد و صالحیت، الزم است دادرسها، اموری غیرآن



6 

   قیتحق  یسازمانده
به رغم آن که    عادالنه اس ت که یو نقش دادرس    گاهیجا  نهیاول در زم  فص لتبیین ش ده اس ت.  فص ل  س هاین ت قیق در 

  ی« ارش ته نیب»و   ی«چند وجر»نامه  پایان نیا ،از آن رو که بدیری اس ت اما، مواردی کامال الملل  بینبرای اس اتید حقوق 

به ص ورت    اده قرار گیردهای دیگر، مورد اس تهو در رش ته نوش ته ش ده ،گیری از فض ای مجازی برای دادرس ی با برره

 تا دیگر رشته ها نیز با مطالب »دادرسی« آشنا شوندب ث شده است.   ییمختلف قضا  یهاخالصه در قسمت 

ها و قواعد حقوق  عادالنه را بر اس ا  آنچه در عردنامه یتا اب اد مختلف دادرس   میما تالش کرد قیاز ت ق فص ل نیدر ا

 یاسالم یتا مبان میاداشته  قصد  فصل نیدر ا  طور خالصه توضیح دهیم نموده، و به نییاست تب یداخل نیالملل و قوانبین

ها را آن  ت یعض و  رانای مختلف که  یهاونیبه کنوانس   نیهمچن مییاش اره نما زیرا ن  یقانون اس اس    یو مبان ادرس یحق د

 رانیبر عرده دولت االملل و حقوق بش   ر بیناز نار حقوق  نهیزم نیکه در ا  یکرد و به الزامات می، اش   اره خواهرفتهیپذ

و   یقاض     یطرفد تا اس  تقالل و بیش   چگونه با دیبا روش  و یها از نار ش  کلدادگاه نکهیا مانند میپردازیوجود دارد م

 ود.  دادگاه و روند امور حهظ ش

  م یخواه «عادالنه یحق دادرس     لیتس  ر»  یبرا یمجاز یبه مس  ا«ل مختلف در اس  تهاده از فض  ا  یدوم ما نگاه فص  ل در

کرد که چگونه توانس ته اس ت روابم گذش ته را  میمردم اش اره خواه یرا در زندگان ی«مجاز یفض ا»  ت یداش ت ابتدا وض  

  ی بررس    یقانون دگاهیرا از د ییس پس روند قض ا س ومفص ل  در    وبرس اند  یبه س رعت و دقت باالتر  یکمتر  اریبس   نهیبا هز

به   نهیزم نینه و در ا ایاثبات دارند   ت یها قابلتراکنش ای، و آریخ  ایهس  تند    یحقوق  کیاس  ناد الکترون ایآ  کرد که  میخواه

  ش تر یب یمجاز یکه هرچقدر فض ا دید  میکرد و خواه میاش اره خواه کیالکترون یدر جرت دادرس   رانیا  یداخل  نیقوان

 یطراح  یطور توانیم و خواهد ش د  ت یرعا  ش تریو دادگاه ب  یقاض   یطرفیو ب  یوارد قوه قض ا«یه ش ود اس تقالل حداکثر

ها و اجازه بردن بودن دادگاه  یعلن همچنیننداشته باشد،   نیبه مالقات طرف  یازین  یقاض یاز امور حت  یاریکرد که در بس

 رد.  یگ مورد توجه ما قرار می یمجاز یو انتشار آن در فضا آناز   یلمبرداریها و فبه درون دادگاه  لیموبا  یهایگوش
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 : اول فصل

 عادالنه ی دادرس یحق دسترس یفلسف  یفکر یمبان

 

 عادالنه یو دادرس یگفتار اول: حقوق بشر ماهو

 مؤثر به دادگاه   یحق دادرس یدوم: الزامات قانون  گفتار

 عادالنه  یدادرس یهامؤلفه سوم:  گفتار

 بودن دادگاه  یچهارم: علن گفتار

  



8 

وق بشر حق 1.شوندمی  شناخته یتوس ه انسان  یاساس یهابه عنوان مؤلهه،  دادرسی عادالنهقانون و   ت یحقوق بش ر، حاکم

  ی المللبین  یهاونیو کنوانس  ها  ثاقی، آرا ، مهاهی، روهاهیانی، بهاهیاعالم قیاس ت که از طر  ییهنجارهاآن دس ته از قواعد و 

  ی ت ردات س لبکه بر دو دس ته . دهدمی لیرا با ش رروندانش ان تش کها دولت   یش ناخته ش ده، اس ا  رفتارها  ت یبه رس م

نان، ت ردات حقوق بش  ری ماهوی را، ت ردات  احقوق د  اغلب  2.ش  وندمیتقس  یم )مثبت(    یجابیت ردات او  ( ی)منه

اما در عمل، بس یاری از اینرا ت ردات ایجابی اس ت به عنوان نمونه »حق آزادی بیان« نیازمند اقدامات   اندهس لبی دانس ت

ی سالیانه،  هادر بودجه  مسألهی الزم، پشتیبانی و حمایت از این هااست از قبیل تصویب قانونها بسیاری از سوی دولت 

اقدام دیگر اس ت یا »حق آزادی انتخابات« نیازمند تمریدات مالی و    های کارکنان و دههاآموزشعمومی و   آموزشههزین

در این پژوهش، بر   . اجرا«ی و ناارتی بسیاری است که بتواند این حق را عملیاتی نماید و مردم به حق خودشان برسند

 ت. دی، ت رد ایجابی دولت مبنی حق بشری بر »دادرسی عادالنه« مورد بررسی قرار گرفته اساسا  همان تقسیم بن

 و  یاس  ی، س  ی، اقتص ادی، فرهنگیو ارتقا  همه حقوق مدن  ت یحما یاس ت و برا  یحق اس اس   کیبه عدالت   یدس ترس  

از کنند، می یکه در فقر زندگ  یمؤثر و مقرون به ص رفه به عدالت، افراد یبدون دس ترس  .  اس ت  یض رور گرید  یاجتماع

.  ش وندمیآنرا م روم   هینقض حقوق بش ر عل ایها  ه، س و  اس تهادمیجرا دنیبه چالش کش   ایحقوق خود    یفرص ت ادعا

کنند، مس  تلزم مقابله با  می یکه در فقر زندگ   یافراد یبه عدالت برا یکند که بربود دس  ترس   می تأکید  ژهیگزارش  گر و

، از جمله موانع  یرس م یدادرس    س تمیاس ت که هم در داخل و هم در خارن از س   یو برون مرز  یاز موانع قانون یهیط

 3.وجود دارد  یو ساختار  ی، اقتصادیماعاجت

 

 حقوق بشر ماهوی و دادرسی عادالنهاول:  گفتار

 عادالنه یدادرسو جایگاه حقوقی  ف یتعرمبحث اول: 

 لت عدا.  کردن یدادگر .عدالة] ع َ / ع ِ ل َ [ )ع مص(  .عدالت »: در لغت نامه دهخدا اینگونه م نی ش  ده اس  ت  عدالت 

 بندی   موض وع را جمع کی  یهات ی، واق میدهمیگوش    ه س خنان مختلفکه ب  ی اس ت فرآیند 4،عدالت اندیش ه . کردن

،  میکنمیخارن ذهن ، ت ص بات را از کنیممیدهی وزن برابر  ت یوض   کی، مالحاات مربوط به همه افراد را در میکنمی

و    ت یدر طب ش هیواژه عدالت ر  5.گیردمیش کل  یمنطقکامالً   یدهیعق کیو س پس  ش ود میایجاد   حس تناس ب  کی

ش ود و زمان و مکان و احوال  میقلمداد ها  رود و قانون قانونمیبه ش مار   یدارد و از نوع الزامات آس مان یفطرت آدم

  6.ندارد یخای در آن راه

 
1 UNDP ANNUAL REPORT, "Promoting Human Rights and Access to Justice for Social Inclusion and 

Legal Empowerment", 2013, p12 
،  1382، تابستان 60شماره  ،یاسی، مجله دانشکده حقوق و علوم س "بشر نیادیاز حقوق بن تی حما یدولترا برا یت ردات سلب" م،یمر ینوروز 2

 265ی 
3 UNGA ، 2012 ، p 2 
4 Fair-mindedness 
5 Puka Bill 4 

 44، ی 1379، "ای مربوط به حقوق بشرالمللی و منطقهبینحقوق مترم در دادگاه با تکیه بر اسناد "امیدی جلیل،  6



9 

 هنگام   در برنامه توس  ه س ازمان ملل مت د اهمیت دس ترس ی به عدالت، به عنوان یک اص ل مرم اینگونه بیان ش ده اس ت 

متن خای    کیبا  دیاس ت که با  یفرآیندبه عدالت   یابیدس ت که:  دیتوجه داش ته باش   دیبه برنامه عدالت، با یدس ترس  

به    اقامه دعوی جرت خای،   یهات یش کا ایس ازد که هر وقت ت ارض منافع  میروند مردم را قادر  نیا.  س ازگار ش ود

 1.دهندخود را در م رض خطر قرار . عادالنه  یهاحلراهدست آوردن 

 

 2 ایهیو حقوق بشر رو یحقوق بشر ماهو: اولبند 

ی  هابیش ترین حقوقی که در نس ل  دش و میای« تقس یم  حقوق بش ر، به دو گروه »حقوق بش ر ماهوی« و »حقوق بش ر رویه

ملزم ها  دس ت یافت و دولت ها ، ی نی حقوقی که باید به آناس ت گانه حقوق بش ر مطر  ش ده، »حقوق بش ر ماهوی«  س ه

 .هستند به مردم خود ارا«ه دهند

  ش وند که مت رد می  میثاق این طرف یهادولت . 1  :چنین آمده اس ت   یاس  یو س   یمدن  حقوق  یالمللنیب ثاقیم 2  ماده در

  از قبیل   تمایزی  گونههیچ بدون  ش انحاکمیت  در قلمرو تابع افراد مقیم  کلیه  را درباره  میثاق در این  ش ده  ش ناخته  حقوق

یا س ایر   نس ب   ،ثروت  ،یا اجتماعی و منش أ ملی دیگر اص ل یا عقیده  س یاس ی عقیده ،مذهب  ،زبان ،جنس ،رنگ ،نژاد

  اس اس ی   قانون  اص ول بر طبق  ش ود کهمت رد می  میثاق این طرف . هر دولت 2. بکنند و تض مین  ش مرده م ترم  هاوض  یت 

در  ش  ده  ش  ناخته  مناور تنهیذ حقوق به و غیرآن  اتخاذ تدابیر قانونگذاری در زمینه اقداماتی  میثاق این رراتخود و مق

 .آورد ب مل  است  االجرا  نشدهالزم موجود یا تدابیر دیگر  قوانین  موجب  قبالً به  که  میثاق این

مکلف به ها  ش  ده و کش  ور  تأکید، »حقوق ماهوی« بس  یاری برای همه افراد  هاکنوانس  یونو ها  در هر دو میثاق و پیمان

ی  هارعایت آن هس تند و این »حقوق ماهوی« من ص ر به حقوق نس ل اول نیس ت بلکه ش امل همه حقوق بش ر نس ل

ش  ده که خود یک حق  ای«، در حقوق بش  ر نس  ل اول، مطر   نکته حا«ز اهمیت آن که »حقوق رویهد.  ش  و میگانه  س  ه

آمده اس ت، به ص راحت ش امل   2( که در ماده ثاقیم نیدر ا  ش ده  ش ناخته  حقوقعبارت )  ،اس اس ی از حقوق بش ر اس ت 

از بقیه حقوق    ترش  ود که در مواد مختلف میثاق مطر  ش  ده اس  ت، و نه تنرا کم اهمیت می»حقوق بش  ر ماهوی« نیز 

 .  ت ص یح حقوق اس  ینیست بلکه تضمین اجرا

 

 ی حقوق ماهو ی اجرا نی، تضمایه یحقوق بشر رو: دومبند 

  ی عموم از افراد جام ه نقض کند قدرت یکیقانون را  کیگهته ش ده اس ت: »هرگاه   3در خص وی مهروم ض مانت اجرا

 نیا  ده د  ینش   ان مال م ل  عکس  و  افت دیک ه ض   من نقض آن ق انون تب اه ش   ده ب ه ک ار م  یحقوق  حهظ نام و  یبرا

به ض رورت    کهی  از قدرت عموم  یعبارت اس ت از قس مت  ض مانت اجرا  نیبنابرا.  ندیرا ض مانت اجرا گو ال مل عکس

 
1 Kirby Michael, UNDP, United Nations Development Programme “Programming for Justice: Access for 

All, A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice”, 2005, p 5 
 Human Rights Due process ایهیحقوق بشر رو 2
  ; amend ; sanctionpenalty ; fineجزا )ضمانت اجرا(  3

 criminal sanction یجزا«  یضمانت اجرا
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به عنوان  ،  هادادگاه  از س وی ،در میثاق بر اجرای عدالت قض ا«ی در جام ه 1.«کندیناقض قانون جلوه م  هیعلال مل عکس

 ت.  شده استأکید ضمانت اجرا حقوق بشر ماهوی و حقوق دیگر 

 

 دایره شمول حق دادرسی: دوم مبحث

مطر  ش ده   پرونده درمترم با دادس تان    یبرابر بررس ی کننده »حق دادرس ی«، فقم در امور کیهری و درمتون برخی  در 

قدرت دفاع داش ته  ، در برابر دادس تان یکند که و  جادیرا ا یمترم امکانات  یبراالزم اس ت دولت، که    ص ورتیاس ت به 

و با توجه  و درس ت اس ت   یوجود دارد کامالً منطق  یهریو قواعد ک  یهریک   انونمس أله بر اس ا  آنچه که در ق نیباش د ا

در   ت یاز نکات حا«ز اهم یکبه تأکید مواد بس یاری از میثاق و اعالمیه بر حقوق کیهری، مورد توجه قرار گرفته اس ت، ی

ها و ش کنجه و یریص  بت کرده و دس تگ  یهریمس ا«ل حقوق ک  نهیآن اس ت که به ص ورت عام در زم هیو اعالم  ثاقیم

که   یکس اناز   یاریاس ا  بس   ناس ت بر همیها س خن گهته مختلهی از آنقرار داده و در مواد   یامثال آن را مورد بررس  

و امثال آن    لیحق برا«ت و حق وک  نهیو عمدتاً در زم یهریک  نهیاند من صراً در زمقرار داده یرا مورد بررس ادرسیحق د

  ی هریک  یمس  أله برابری، بیش از از نار موض  وع  ادرس  یحق د»دامنه ش  مول«  اما  اندس  خن گهته  یهریک   یهادر دادگاه

و   یو ادار  یمدن،  یهریاعم از ک   یدعاو  هیبر کل  یدگ یه رس  که حاکم بر ن و   یعالوه بر اص ول عامّ  .دادس تان و مترم اس ت 

  ی اص ول من ص ر به دعاو نی. ااس ت  یهریک   یدر دعاو  ژهیو ب یمربوط به دادرس   ادش دهیاز اص ول   یاس ت، برخ یانتاام

 . باشدیمشود،  ینام برده م  یهریک  یدادرس نییاز آن به عنوان آ  یو آنچه که در حقوق داخل  قیّدر مهروم مض یهریک 

افراد بازداش ت ش ده به   یموجه، حق دس ترس  ریش کنجه و اخذ اقرار از مترم، بازداش ت غ  ت یاص ول عبارتند از: ممنوع نیا

از  یافراد بازداش ت ش ده، حق م اکمه در زمان آزاد یبه پزش ک و خانواده برا یاز زندان، حق دس ترس    رونیب میم 

 2و...    اقرار به گناه ایبازداشت، حق عدم اجبار به شرادت  

 

 دایره عام شمول موضوعی حق دادرسی  : اولبند 

ی،  جرا«م خص وص  ی،  جرا«م عموم،  خانواده، ت یمالکی،  اجتماعی،  اس  ی، س  یمختلف ادار  یهانهیدر همه زم دادرس ی  حق

ی مص ر  در همه قوانین،  حقوق ماهو   گریو د س ت یز  میم   مس ألهحقوق عامه همانند حتی  و و آش کار،   جرا«م پنران

نس بت به قوه قض ا«یه،    خص وص اًدولت به م نای عام؛  و الزم اس ت    ردیگ میدر بر انواع حقوق را   داش ته و همه  ت یش مول

  جاد ایهبر تسریل، برای آن است ک  تأکیدایجاد و تسریل شود، اشخای   یبرا ادرسیکه حق د  داشته باشدهمه آنرا توجه  

 د. نمایمیناممکن   عمالً، »حق دادرسی« را برای اقشار فراوانی از مردم،  هادسترسی بدون تسریل، و با سخت بودن روش

  ار یموارد بس   نیس ت هرچند اراو اص ل برا«ت و امثال آن یهریحق دادرس ی فراتر از امور ک  مس أله،  ثاقیم 3بر اس ا  ماده  

نبوده بلکه بر اس  ا  مواد خود    یهریور ک امهاما حق دادرس  ی نه تنرا م دود ب  ردیمورد توجه قرار گ   دیمرم اس  ت و با

 
 8، ی 1387علم حقوق، انتشارات گنج دانش، ترران،  یم مدج هر، مقدمه عموم یلنگرود  یج هر  1
سال  ی، فصلنامه حقوق پزشک" یپزشک یانتاام یهاأتیو ه یمنصهانه در م اکم ادار یاصول دادرس"م مود،  یصادق، عباس  یورد یتار 2

 166، ی 1388سوم، شماره نرم، تابستان 
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عادالنه و منص هانه  یرا با دادرس    ش ودیم  عیکه از مردم ض ا یمکلهند هر نوع حق هادولت   ،مختلف یهانهیدر زم  ثاقیم

 د.  کار آماده کنن نیا یکانات خود را براامهند و همهقرار د  یمورد بررس

 ضیهس  تند وحق دارند بدون تب  یدر برابر قانون مس  او همهاعالمیه جرانی حقو ق بش  ر آمده اس  ت »  ههتم  مادهدر 

که   یکیهرت ر  هیبرعل ض ر باش د وحا  هیکه ناقض اعالم یض  یقانون بر خوردار ش وند درمقابل هرتب   کس انی  ت یازحما

 «.قانون برره مند شوند  کسانی ت یاز حما دیبه عمل آ یضیتب  نیچن  یبرا

  کند که  تض مین»  :ش ود کهمت رد می  میثاق این طرف هر دولت خوانیم »میمیثاق   2ماده   3همچنین در بند الف قس مت  

  احقاق  مطمئن باش د وس یله ش ده او نقض  درباره  میثاق در این ش ده  ش ناخته یهاو آزادی حقوق که هر ش خص ی  برای

خود   رس می  مش اغل  در اجرای  باش د که  ش ده ارتکاب  اش خاص ی  وس یله به حقوق نقض بش ود هر چند که فراهم  حق

 «باشند.  کرده  عمل

ی هاهر آنچه نقض حقوق و آزادی  به س   بب  کهاندهمت رد ش   دها اگر فقم به همین بند از میثاق توجه ش   ود، دولت 

اعالمیه جرانی حقوق بش  ر حق   8در ماده  ش  ناخته ش  ده در این میثاق اس  ت برای مردم حق دادرس  ی ایجاد نمایند اما 

برابر اعمالی که حقوق    در به دادگاه به ص  راحت به کلیه حقوق مت لق به اش  خای، ت میم یافته اس  ت »  مؤثررجوع  

قانون دیگری برای او ش ناخته ش ده باش د،  قانون اس اس ی یا  وز قرار بدهد و آن حقوق به وس یلهس ی فرد را مورد تجااس ا

در این ماده به ص  راحت ت میم حق دادرس  ی، به بقیه حقوق   .«به م اکم ملی ص  ال ه را دارد  مؤثرهرکس حق رجوع  

مردم را در هر   مکلهند در این زمینه دس ترس یها  قوانین داخلی اش اره ش ده اس ت و دولت   از س ویش ناخته ش ده فرد 

 د.  ایجاد نماینها  دادگاهیا شبهها  موردی که حق آنان ضایع شده باشد، به دادگاه

( نیز بر حق بش ری به دادرس ی  1950نوامبر   4رم، ی )اس اس   یهایاز حقوق بش ر و آزاد  ت یحما  ییاروپا  ونیکنوانس  در 

هر ش خص در : داردمیاین کنوانس یون مقرر  6ماده  1بند   .ش ده اس ت   تأکیدی مدنی و کیهری  هاعادالنه در همه زمینه

در  یاس   تماع دادرس      یجلس   ه کیحق دارد از  یو  هیعل  ییهر نوع اترام جنا  ایخود  یحقوق و ت ردات مدن نییت 

   1برخوردار باشد. طرفیمستقل و ب یمناسب توسم دادگاه قانون یزمان یم دوده

 

 دایره شمول حق دادرسی به همه اشخاص : دومبند 

« به همه اش خای )اعم از حقیقی عادالنه یحق دادرس  همانگونه که »حقوق ماهوی« عام و ش امل همه اش خای اس ت، »

را، بدون هیچگونه   حق« در قوانینذیمقیم اما غیریابد و همه اش  خای مقیم کش  ور، »و حتی  میو حقوقی( تس  ری 

 ت.  توجه داشاز حق دادرسی به دو جنبه  شود و باید میتب یض، شامل 

که حق او را   یترک ف ل  ای ف لدر هر کجا احسا  هرگونه  ی، که هر شخص«دادخواست ارا«ه  حق دادرس ی جرت  »اول 

مرم بوده    اریبس  اس ت که   «حق دفاع»دوم د.  دادخواس ت خود را به دادگاه ص ال ه ارا«ه ده  یبتواند به راحت کندیم  عیض ا

 
1 In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone 

is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal 

established by law, (ECHR 2018) European Court of Human Rights, “European Convention on Human 

Rights” 
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  نکه ای هکه بتواند از خودش دفاع کند ن ه ش  ودداد  اجازهکه دادخواس  ت ارا«ه کرده    یازه کس   انده، بیبه هر فرد  دیو با

 د. را م کوم نمو   یکسها  بر اسا  دادخواست   صرفاً

  اشخای به  ، نهیدر هر دو زمعادالنه« قابل قبول هستند که  حق دادرسی»عنوان به   یدر زمان  یحقوق یقواعد کلقوانین و 

و  اجازه  ی، بدون نگاه به جنس   یت، عقیده و جایگاه طبقاتی و یا مدیرتی و دیگر امتیازات حق یا ناحق،  و حقوق یقیحق

که   یانزم در چهثروت و مکنت، با طرف مقابل برابر باش د    ایقدرت    زانیدعوا با هر م نید و طرفنداده باش  امکان عملی  

، »حق ارا«ه دادخواس ت«  کندیم  عض ای را آنرا  حق و رندیگ میقرار   یترک ف ل ایش خص قدرتمند مورد ف ل   از س وی

»حق دفاع« به او داده    ش   ودمیو مترم   تهآن قدرتمند مورد دعوت به دادگاه قرار گرف  جانب که از   یو چه زمان  داش   ته

عادالنه  یشود تا دادرس دهید دیداش ته و با  گاهیجا. . . ی و اداری و ناامی وهریو ک   یمس ا«ل مدن  یامر در تمام نیا.  ش ود

 د. برقرار گرد

به توس  ه حق دادرس ی به تمامی    یاس  یو س   یمدن حقوق  یالمللنیب  ثاقیم 2  ماده 3ی الف، ب و ن بند هادر قس مت 

مربوط به  1کند، هرچند این بند از ماده  میی اداری و مقننه یا هر مقام ص  الح دیگر تص  ریح هاهدادگاش  بهو    هادادگاه

 ت.  »حقوق بشر« در این میثاق اس

 :شود کهمت رد می  میثاق این طرف هر دولت 

باش د  ش ده او نقض  درباره  میثاق در این ش ده  ش ناخته یهاو آزادی حقوق که هر ش خص ی  برای کند که تض مین :الف

  در اجرای  باش د که ش ده ارتکاب  اش خاص ی  وس یله به حقوق نقض  بش ود هر چند که فراهم حق  احقاق مطمئن  وس یله

 .  باشند  کرده  خود عمل  رسمی  مشاغل

کش  ور   آن  قانونی مقررات  موجب  به  که دیگری یا هر مقام یا مقننه اداری  قض  ا«ی  ص  الح مقامات  کند که تض  مین :ب

را   قض  ا«ی مقامات به تالم امکانات و همچنین بکنند  حق احقاق دهنده  دادخواس  ت  ش  خص  دارد درباره  ص  الحیت 

 .بدهند توس ه

  بدهند.  اثر ص یح  م رز شود ترتیب  آن حقانیت   که تالماتی به  نسبت  صالح  مقامات کند که تضمین: ن

«ی اس ت  هاایجابی« دولت داند و این »ت رد  میور الزامی امهرا در هممنص هانه و عادالنه  یحق دادرس   14ماده   1بند در 

 به  که نایهدارد ب  حق هر کس. هس تند  یمتس او  یدادگس تر  یهاوانیو د  هادادگاه در مقابل همه» اندهکه میثاق را پذیرفت

  دادگاه   بشود و آن یدگ یرس قانون طبق شده لیتشک   ِطرفیو ب مستقل صالح  دادگاه  کیدر  یو علن  او منصهانه یدادخواه

 «.دیبنما میاتخاذ تصم یاو در مورد مدن ماتاو الز حقوق به  راجع  اختالفات ایاو    هیعل یجزا«  اترامات  ت یحقان  درباره

  ی اص ول اس اس   هیاعالمبا عنوان »  س ازمان ملل یمجمع عمومبا قربانیان جرم در  به عدالت و برخورد عادالنه   یدس ترس  

 1985نوامبر    29  ی در ت اری مجمع عموم  34/ 40ب ا قط ن ام ه  « اس   ته اده از ق درت   جرم و س   و   انی  قرب ان  یع دال ت برا

حق  ،  انیرفتار با عطوفت و احترام به حرمت قربان)  ی ذیل »حق دادرس  ی« تبیین ش  ده اس  ت هاتص  ویب ش  د در بند

ارا«ه کمک  ،  قض ا«ی فرآیندپاس خگو«ی  ، حق اطالع از حقوق خود  ،عیبران س رعدالت و ج  یبه س ازوکارها  یدس ترس  

  ی احکام اعطا  یو اجراها به پرونده  یدگ یمورد در رس    یب تأخیراجتناب از ، یدر تمام مراحل قانون  انیمناس  ب به قربان

 1(.انیبه قربان  خسارت

 
1 UN General Assembly resolution 1985, “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 

Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution”, 1985, p 3 
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 عادالنه یاصول دادرس: سومبند 

حقوق    ت یاس ت که جرت رعا  یاز اص ول و قواعد  ایهمنص هانه در بردارنده مجموع یاز دادرس    یحق برخوردار  امروزه

از   یکیحقوق بش ر به عنوان   یالمللبینکه در اس ناد   هایینیو تض م  دهیگرد ینیبشیآنان پ  یبه دعوا  یدگ یدر رس   نیطرف

  ی ها در حوزه یدادرس    نییمت دالش کل نمودن آ  یمبناش ده مورد اش اره قرارگرفته م ور و   ش ناخته  ت یحقوق به رس م

 :در خصوی اصول دادرسی عادالنه از موارد ذیل ب ث شده است   1.باشدیمختلف م

 با ئت   صل لف: 

اس   ت ک ه از حقوق ش   ررون دان در برابر    ییم  اکم ات جزا  نیادی  از اص   ول و قواع د بن  یکیبرا« ت    فرضشیپ

 2در بند   ،یقانون اس اس    37از اص ل برا«ت در اص ل   یمند. حق بررهکندیم  ت یحما  یعموم  یادهانر یهایطلبقدرت

و    یعموم  یهادادگاه یهریک   یدادرس     نییقانون آ 149ماده   2مش   روع، در بند  یهایدماده واحده قانون احترام به آزا

 قرار گرفته است. تأییدحقوق بشر به صراحت مورد   یجران هیاعالم 11ده ما نیانقالب، همچن

 طافیب  یدوسط میام یا اهس   صلا: 

و   یحقوق  ،یاس  یس   ی، قض ات بدون جانبداراوالًآن اس ت که   کنندهیدگ یمرجع رس   یطرفیمناور از اص ل اس تقالل و ب

حاکم باش  د.    نیمس  تدل، مس  تند و در چارچوب قوان  دیبا ییقض  ا یدگ یرس     ،ثانیاًبپردازند و   شیخو  ههیبه وظ  یاعتقاد

 ت. حقوق بشر آمده اس  یجران  هیاعالم 21ماده  1در بند   لاص نیا  ت یحق و رعا نیا تأمیندرباره  

 یبوا  ا اهس یبه    صلج: 

.  ش ودیم س وب م یهریک   یاز حقوق بش ر در دعاو  یمنص هانه و حق  یمرم دادرس   یهاهمؤلهاز  یکیاص ل امروزه   نیا

  ی حقوق بش  ر بر علن  هیماده اعالم 1و بند   یحقوق مدن  یالمللنیب ثاقیم 14مختلف از جمله ماده    یاس  ناد حقوق بش  ر

 .اندکرده تأکید  یدگ یبودن رس

 لی ا ت  تم ر ب اه   صلا: 

 .شده است   ینیبشیپ  یقانون اساس 35اصل  و  ثاقیم 14ماده   در  لیحق مترم به داشتن وک 

  د ام به مگ م میدف    صله: 

او   یو وض ع مترم برا  میش ود که با توجه به ش را انیب  یابه ن وه  یاترام و  ییحق مترم اس ت که از جانب مقام قض ا نیا

 د. داریمقرر ماین حق را   یقانون اساس 32اصل  میثاق و  14ماده  قابل درک باشد. 

 مرق بوا  مگ م به س وت   صلت: 

 تأمیندر جرت    یحق به عنوان ابزار  نیداشته باشد از ا یهیمترم بدون آنکه تکل  شودیحق موجب م نیاز ا  یبرخوردار

حقوق    یالمللنیب  ثاقیم 14ماده  3. بند ندها س اکت بمااس تهاده کند و در برابر پرس ش اشیش رروند یهایحقوق و آزاد

 
سال  ی، فصلنامه حقوق پزشک" یپزشک یانتاام یهاأتیو ه یمنصهانه در م اکم ادار یاصول دادرس"م مود،  یصادق، عباس  یورد یتار 1

 166، ی 1388سوم، شماره نرم، تابستان 
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ش  ده   تأکیدمترم   این حق برای ، بریهریو انقالب در امور ک   یعموم  یهادادگاه یدادرس    نییقانون آ 197ماده   وبش  ر  

 ت.  اس

 

 به دادگاه  مؤثرحق دادرسی   یالزامات قانون : دوم گفتار

  ن یقواندر د. اش  س خن در چارچوب قانون ب نیالزم اس ت ا  مییگو میس خن  ها  به دادگاه «مؤثر  یحق دس ترس  »که از  یزمان

  « حقوق بش  ر»،  میعمل کنبه خوبی  ،  میدار  قانون و اگر به هر آنچه کهجدی و بنیادین نداریم    کمبود  نهیزم نیدر ا، رانیا

  ی ها ساخت رزی  ماخواهد شد   یاتیدر کشور عمل  ی«عدالت خواه»  گریبه عبارت د  ایو   ی«حقوق اساس»  گریبه لهظ د  ایو  

در   یش ده قبل و ب د از انقالب اس الم رفتهیمختلف مص وب و پذ  نیو قوان  یس اس  ، و قانون ااتیو آ اتی، در روایفراوان

ما   داخلی  قانون  عنوان و بهقرار گرفته اس  ت  رشیما مورد پذ  نیکه در قوان  ییهاونیکنوانس    نیهمچن میدس  تر  دار

 د. ینما  یاتیبزر  را عمل  رساخت یز نیا تواندیم

 

 یداخل نقوانی :اول مبحث

 نیو ما در ا های قض  ا«ی باش  دکه مورد پذیرش س  یس  تم  گهته ش  ودمطالبی  دیحق دادرس  ی با  مورددر    در این ب ث 

حق  »و   «حقوق بش ر» ینیو د یفقر  یمبانکه در این پژوهش به بررس ی   میدار رانیا  ییقض ا  س تمیبه س   یمجموعه نگاه

  ی بش ر با مبان وقحق  ایآ)پاس   داده ش ود   بنیادین س ؤال  کیتا به   ردیقرار گ   یمورد بررس    یبه ص ورت اجمال«، دادرس ی

  ؟(موافقت دارد  ای رتیمغا یاسالم

 

 حق دادرسی یاسالم  یمبان: اولبند 

 یچندان، تهاوت یحقوق ماهو   ت یدر اکثر  یابیم کهمیدر ،  یاس ناد حقوق بش ر هیو منش ور و بق  ثاقیماعالمیه و   با مطال ه

وجود    یاختالفات ی«ص ورت مص داق»موض وعات به  یدر برخالبته وجود ندارد  یحقوق بش ر  دگاهیاس الم و د  دگاهید نیب

حقوق   یآن با مبانی  هاو زیرس اخت  یمبان  یو س ن  هیاعم از ش   یدر فقه اس الم زین «عادالنه یحق دادرس  » نهیدر زمد. دار

به ذکر مبانی دینی حق دادرس  ی،   قس  مت  نیادر   اس  ا  نیبر همه اس  ت،  ش  دتبیین  مس  أله نیدارد و ا طابقت بش  ر م

آن   زآن ش ده اس ت تا به ص ورت موج ررابطه س خن گهت اما تالش ب نیدر ا  یلیتوان تهص  میپرداخته ش ده اس ت هرچند 

 م. یینما  انیرا ب

   ات دا  :  لف

مناور از کتاب در ادله دهد  میادله ارب ه عبارت اس ت ازکتاب و س نت و عقل و اجماع که مبانی فقه ش ی یان را تش کیل  

»حق  ب ه    یفراوان، موارد  قرآن  اتی  در آ  د.ده  یم  لی  از قرآن را تش   ک  هی  آ  500حک ام ح دود  األ  اتی  آ.  ارب  ه، قرآن اس   ت 

  ما : فرمایدمیچنین   25 هیس وره مبارکه حدید آ د.کر میاز آن اش اره خواه چند نمونهپرداخته که ما به  دادرس ی عادالنه«

عادالنه(   نیحقّ از باطل و قوان  یی)ش ناس ا زانی( و میو با آنرا کتاب )آس مانم،  یروش ن فرس تاد لیرس والن خود را با دال



15 

مردم اس   ت، تا  یبرا  یو مناف  دیش   د یرویکه در آن ن میبه عدالت کنند؛ و آهن را نازل کرد امیتا مردم ق مینازل کرد

  1است.  ریناپذو شکست   یخداوند قّو نند؛یاو را بب آنکهیب  کندیم یاریاو و رسوالنش را  یخداوند بداند چه کس

فراتر از عدالت ( به عنوان اولین هدف مطر    ایهش ود، قیام به قس م و برقراری قس م )مرحلمیهمانگونه که مالحاه 

اس ت،    ضیعادالنه اس ت و نقطه مقابل آن تب   میتقس   یآن آمده به م نا یلغو  یقس م همان گونه که در م ناش ده اس ت،  

عدالت در مقابل جور و تجاوز به حقوق   یول. داده نشود یگریقسم آن است که حق هرکس به او برسد و به د  نیبنابرا

عدالت کامل در جام ه    میدانمیخود بردارد و  یرا غضب کرده و برا یگریحق د یصورت که فرد نایهاست، ب گرانید

  .دهد یگریرا به د  یکند و نه حق کس  یگریتجاوز به حقوق د یشود که نه کسمیآن زمان برقرار   یانسان

 س ت: ا

اهل س نت تنرا  .  متهاوت اس ت  انی یاهل س نت و ش    انیم نا در م نیا.  ش ودیم ص وم اطالق م ریبه قول، ف ل و تقر  س نت 

را   ) ( امامان دوازده گانه و حض  رت زهراامبر،  یپعالوه بر  انی یو ش    دانندیرا س  نت م امبریپ ریگهتار و رفتار و تقر

در خص وی م نا و مهروم و گس تره »س نت«، یا »قول و تقریر م ص وم«   .دهندیس نت را توس  ه م  یو م نا کنندیمل ق م

   2.مباحث بسیار تهصیلی بیان شده است 

اختص ار به چند نمونه  لیوجود دارد که به دل یمطالب مرم،  اتیروا در ،ی«حق دادرس  در موض وع »قض اوت عادالنه« و »

مام علی ع در توص  یه به »حق دس  ترس  ی« به حاکم، اعم از حکومت اجرا«ی و  این روایت از اد. کر  میآن اش  اره خواه

فرمود: »امتا من بارها از رس ول خدا ص لّا اللّه علیه و آله ش نیدم ما»:  قض ا«ی مطر  ش ده و از قول پیامبر نقل ش ده اس ت 

بنا بر   3ی(ابن ش  به حران) «گیردم بکالناتوان را از قدرتمند با ص راحت و روانا  به پاکا و قداس ت نرس د مگر اینکه حق

 ت.  و موضوعات مختلف از پیامبر صادر شده اسها روایت فوق، این سخن و دستور ال مل، در زمان

قال رس ول ا  )ی( اِتققووا دَعَوََ المَالوومِ وَ نن کانَ کافِراً فَننّرا لَیسَ دوونَرا  :  خوانیممیهمچنین درروایت دیگری از پیامبر  

در روایت دیگری   4.از نهرین مالوم بترس ید اگر چه کافر باش د، زیرا در برابر نهرین مالوم پرده و مان ا نیس ت   ؛حِجابٌ

خود    ةنیمرا بس   دیدر رس   نیبن ال س    یکه مر  )پدرم( عل یالسّ الم فرمود: هنگام هیحض رت باقر عل»:  نقل ش ده اس ت 

  اد یکه او  یزیفرزند س هارش کنم ترا بننچه پدرم هنگام مرگش بمن س هارش کرد، و برمان چ یس پس فرمود: ا  دیچس بان

    ی)ش    5«.دیایدر برابر تو جز خدا ن  یاوریکه  یبکس    یفرزند مبادا س تم کن یآور ش د که پدرش بنن س هارش کرده بود، ا

 .(331، ی 2ن   یاصول کاف  ینیکل

 

 
وَرُسُلَهُ    نصُرُهُی اللَّهُ مَن    علَمَیوَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِ  دٌیبَأسٌ شَد  هِیف  دَیالنّاسُ بِالقِسطِ وََأنزَلنَا الحَد  قوَمیلِ  زانَیوََأنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ وَالم  ناتِیلَقَد َأرسَلنا رُسُلَنا بِالبَ  1

 ﴾۲۵﴿  زٌیعَز ی إِنَّ اللَّهَ قَوِ بِیبِالغَ
 68-64، ی 2ن   ه،ی ش یکیبه نقل و 1370قم،  هیحوزه علم  یاسالم غاتی، مرکز انتشارات دفتر تبل "اصول الهقه"ماهر م مدرضا،  2
علا اکبر    هیعل  ق ی والت ل   هی ق(، عنا بتص   4)قرن    یمشرور به ابن ش به حران  یبن شو بَه حَرّان  نیبن حس  ی بن عل  حسن  ،یابن ش به حران  3

 ( رانیبقم المشرفة )ا نی)التاب ه( لجماعة المدرس  یق مؤسسة النشر اإلسالم  -1404ش  - 136 ةی الطب ة الثان یالغهار
 ابوالقاسم، نرج الهصاحة )مجموعة کلمات قصار لرسول ا  صلّا ا  علیه و آله(، ننتشارات خاتم األنبیا  ندهیپا 4
 24، ی 4، ن "الکافی اصول" ،(941. / ق 329–864ش. / 249ق. /  258) یبن اس اق راز  قوبی ابوج هر م مّد بن   ی ش  قوب،ی یراز 5
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  ل  غهشا  ط ا اهو ت ا اهسی اه   ج : ج

و س  خنان  ها یکی از کتب روا«ی، نرج البالغه اس  ت که س  خنان امام علی ع را گردآوری کرده اس  ت در این کتاب نامه

توان ی اف ت ب ه عنوان نمون ه ب ه دس   تورال م ل اجرا«ی  میی مختلف آن ه افراوانی در زمین ه حق دادخواهی ع ادالن ه و جنب ه

ی گوناگون دس توراتی داده  هارا برای اس تانداری مص ر روانه کرده و در زمینهبه مالک اش تر، زمانی که او   (ع  )امام علی

 است در خصوی دادرسی و داوران و شیوه کار آنان و ناارت بر حسن عملکردشان نیز چنین دارد :

  بر   کارها که،  کس  ان  آن از.  بود دیگران از برتر  تو  نزد  در  که بگزین را  رعیت   افراد از یکی، مردم میان در داوری  برای و

مردی که مدعیان با ستیزه و لجان، رأی خود را بر او ت میل نتوانند کرد . آیدمیآید و از عرده کار قض ا برمین  دش وار او

و چون حقیقت را ش ناخت در گرایش  )منص ف بودن(  و اگر مرتکب خطایی ش د، بر آن اص رار نورزد  )اس تقالل قاض ی(  

آنکه به عمق   ک فرم، بیاندهو ب)س المت اقتص ادی( و نهس ش به آزمندی متمایل نگردد )قاط یت(  به آن درنگ ننماید 

 )ت قیقات همه جانبه(. حقیقت رسد، بسنده نکند

 از  و  باش د )اس تدالل علمی(  متکی دلیل به همه از بیش  و بش ناس د  برتر را  ش بره  موارد دیگر کس هر از،  باید تو   قاض ی

 باش  د همه از  ش  کیباتر، حقیقت  کش  ف در و  ش  ود )خس  تگی ناپذیری( ملول دیگران از  کمتر  دعوا  ص  احبان مراج ه

. ودپس ندیش نکش اندخ به  س تایش و  زبانی)رای علمی( چرب. دهد  رأی  قاطع،  ش د آش کار حکم  چون )بررس ی عمیق( و

چنین کس  ان اندک به ناپذیری(  تأثیرطرفی و )بی.  از تش  ویق و ترغیب دیگران به یکی از دو طرف دعوا متمایل نش  ود

و در بذل مال به او، گش اده دس تی به خرن ده تا  را نیکو ت رد کن و نیکو نگردار دس ت آیند، پس داوری مردی چون او

و او را در نزد خود چنان منزلتی ده که نزدیکانت درباره او طمع نکنند   گرفتاریش برطرف ش  ود و نیازش به مردم نیهتد

  روی  از.  اس ت  اس یر  بدکاران  دس ت   در دین  نایهک  کن نار نیکو ،  کار این در. یب دیگران در امان ماندو در نزد تو از آس  

 1.اند داده  قرار دنیا طلب   وسیله را آن و  کنندمی عمل آن در هو   و هوا

 

  ظا ت  ی ا: ا

 نیطرف  یو برابر  یدر رابطه با قض اوت نوش ته ش ده که در همه آنرا بر اص ل عدالت خواه  یکتب فراوان  یفقر یدر مبان

»عدالت« بر اسا  دستورات  ها  تون به تهصیل به کتب مربوطه مراج ه کرد که در تمامی آنمیکه  شده است   تأکیددعوا 

 :  گویدمیگونه   از فقرا اهل سنت قاضی ماوردی اینت.  شده اس تأکیدو مبانی فقری 

و جایز نیس ت برای قاض ی اینکه خود را از دس تر  دادخواهان دور بدارد مگر در زمانی که باید اس تراحت کند )حق  

ی  طرفبیدس ترس ی( و حق ندارد که برای یکی از پدر و مادرش و یا فرزندانش قض اوت کند زیرا مورد اترام خرون از 

  طرفی( دهد و یا به نهع یا ض رر طرف دعوی ش رادت دهد )بیش رادت  ها اس ت همچنین حق ندارد به نهع یا ض رر آن

 2ه ق( 374ماوردى بصرى  ب یماوردى، ابوال سن علا بن م مدبن حب)

 
طالب ع، الم قق: م مد عبده  یابن اب   یامام علنرج البالغة  "ق در بغداد( 406ششم م رّم    یسالگ  47ق. وفات در    359)تولد سال    یرض  دیس  1

 53بمؤسسة الدرر السنیة، نامه   ال لمی القسم:  ونقد عرض ه 1412: الطبع  سنة الخامسة:  الطب ة بیروت –الناشر: دار البالغة 
  ه ی ( کتاب االحکام السلطانی قمر  یهجر  450وفات    374، )تولد سال  ماوردى بصرى  بی ماوردى ابوال سن، ابوال سن علا بن م مدبن حب  2

القاهرَ   -ر ال دیث  ه ( الناشر: دا450المؤلف: أبو ال سن علی بن م مد بن م مد بن حبیب البصری البغدادی، الشریر بالماوردی )المتوفا:  

 96، ی 1]ترقیم الکتاب موافق للمطبوع وهو مذیل بال واشی[ المصدر: المکتبة الشاملة، ن  1عدد األجزا : 
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نویس د که از آن جمله در ش رایم ایجابی با عنوان  میس الم ش رایم بس یاری را م قق حلی از فقرا  ش ی ه در ش رایع اإل

 د. کند که قاضی موارد زیر را عملی نمایمیمست ب ذکر 

 از اهل شررش بخواهد که آنچه درخواست دارند به او بگویند )حق دادرسی( ✓

 )حق دسترسی(  داشته باشند  یبه او دسترس یبه راحت یدعو   نیتا طرف ندیدر وسم شرر مسکن گز ✓

 ی(رساناطالع)است   دهیرس  یاعالم کند که قاض  انیشرر بزر  است به جارچ  اگر ✓

  آس ان باش د   یکه دس ترس    یمکان کیدر   ای  عیمکان وس   کیمانند   ندیبنش   دنینقطه قابل د کیزمان قض اوت در  در ✓

 )حق دسترسی(

عزل   یقبل  یمالقات، قاض    نیبا اول رایز ردیبگ  لیدارد را ت و ها  از ادله مردم و امانات آن یقبل  یآن چه از قاض    و ✓

 د.  شو می

 :مکروهات عبارت است 

 قاضی نباید نگربان بین خود و دادخواهان قرار دهد )حق دسترسی( ✓

ام علی ع در مسجد جامع  ام هآنک دلیل بهکه  اندهگهت  ایهمس جد را م ل قض اوت خود قرار دهد و عددا«ماً  نباید  و ✓

 د. کرد اشکالی ندارمیکوفه قضاوت  

ی و خواب آلودگ  یحال یدرد، بمکروه اس ت که در حال غض ب، گرس نگی، تش نگی، غمگین بودن، ش ادی و تر ،  ✓

 1.قضاوت کند

اندازد، حتی  میفقرا  اس الم در ص دها س ال قبل، مس ا«لی که »دادرس ی عادالنه« را به خطر ،  همانگونه که مالحاه ش د

گذارد و  می تأثیرو بر قض اوت در ش رایم ش خص ی، که فرد را ت ت  اندهمس ا«ل روان ش ناس انه را مورد توجه قرار داد

 .اندهکرد تأکیدرود میخرون وی از »عدالت و انصاف«   احتمال

 

 حق دادرسی  یقانون اساس ی مبان: مبند دو

هر   دانسته و تصریح بر این نکته دارد کهحق مسلم هر فرد  ی رادادخواهقانون اساسی ایران،  و چرارم یاص ل س   در

در هر موض وع، دادگاه ص الح مربوط به آن طبق قانون مش خص » ص الح  یهابه دادگاه یتواند به مناور دادخواهمیکس 

کس را  چیرا در دس  تر  داش  ته باش  ند و هها  گونه دادگاه نیهمه افراد ملت حق دارند اد، یرجوع نما«  ش  ده اس  ت 

 .دکه به موجب قانون حق مراج ه به آن را دارد منع کر  یتوان از دادگاهمین

تص  ریح بر ش  مول دامنه »حق دادرس  ی« تا حد درخواس  ت برای ابطال احکام دولت و  و ههتادم  کص  دی اص  لدر 

  ی مکلهند از اجراها  دادگاه قض  اتبخش نخس  ت،  :  جرا«ی را ت میم داده و در دو بخش ذکر کرده اس  ت ی اهادس  تگاه

 هیمجر  قوه  اراتیاخت از حدود خارن  ای یاس   الم و مقررات  نیبا قوان مخالف  که یدولت یهانامهآیینوها  نامهب یتص   و 

را از  مقررات  گونه نیا تواند ابطالمی و هر کسنکته مرم را ذکر کرده اس ت »در بخش دوم این کنند    یخوددار اس ت 

 
 ه  1408  یتار انی لی ، مؤسسه اسماع"مسا«ل ال الل و ال رام یشرا«ع اإلسالم ف"، ق ه 676یمتوف ج هر بن حسن ن،یحلّا، م قق، نجم الد 1

 64، ی 4، ن م مد علا بقال نیمص ح: عبد ال س  ،رانیا -، قم، چاپ دومق
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و مقررات دولتی، دادخواس ت مردم ها  « در حقیقت با ت میم حق دادرس ی به بخش نامهتقاض ا کند. یادار عدالت   وانید

 ت.  علیه بخش وسی ی از حاکمیت و قواعد و مقررات خالف قانون را تبیین نموده اس

ص ل س ی و چرارم  به دادرس ی و دادخواهی پرداخته اس ت ا 40تا اص ل   32در قانون اس اس ی جمروری اس المی از اص ل  

ی ص الح رجوع  هاتواند به مناور دادخواهی به دادگاهمیدادخواهی حق مس لم هر فرد اس ت و هر کس  دارد »میمقرر 

توان از دادگاهی که  میدر دس تر  داش ته باش ند و هیچ کس را نرا ها  نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه

« این همان اصلی است که در »حقوق بشر« به عنوان »حق دادرسی« .به موجب قانون حق مراج ه به آن را دارد منع کرد

 ت.  مطر  شده اس

به ص  ورت مش  رو ، اب اد مختلف    هیقوه قض  ا«قانون اس  اس  ی جمروری اس  المی در رابطه با   ازدهمیفص  ل همچنین، 

مخدوش  دارد تا »حق دادرس ی« تأکیدس اختار و تش کیالت و ش یوه اقدامات این قوه را بیان کرده و بر اس تقالل قاض ی  

 .  ست ه ای مختلف دادرسی تبیین شدهاموارد دیگری نیز در قانون اساسی در زمینه نرادد. نشو 
 

 حق دادرسی  یقانون عاد یمبان: ومبند س

در قانون عادی ایران موارد حق دادرس   ی بس   یار فراوان اس   ت و از اولین روزهای قانون نویس   ی جدید در مجلس 

ملی دوران مش  روطه، تا امروز، قوانین فراوانی در جرت آن چه در آن روزگاران با عنوان »دادرس  ی عادالنه« ش  ورای

)ع دل هم ان   ان ده، م کم ه ع دلی ه )دادگ اه ع ادالن ه( ی ا م  اکم ع دلی ه ن ام گ ذاری ش   ده اوجود دارد، و دادگ اهن امی ده ش   د 

» قانون اص  ول   رانایهقانون مجلس مش  روط نیبه عنوان مثال اولفارس  ی داد اس  ت که دادگاه ترجمه عدلیه اس  ت(  

  یقمر 1329ش رر رجب   21مور   هیعدل  ونیس  یاس ت که توس م کم ه«یو حکام ص ل   هیو م اض ر ش رع هیعدل التیتش ک

عدالت،   گاهیجا  ت یاهم دلیلبهنکته جالب اس ت که   نایهاس ت )توجه ب دهیرس    ب یبه تص و   1290/ 04/ 26   یبرابر با تار

( در .امه دارددکه همچنان ا یرفته اس ت امرمی یش  یاجرا  آزما یو برا ب یتص و  یقض ا«  ونیس  یابتدا در کم م موالً  نیانقو 

 .یو اختصاص  یبر دو نوع است: عموم هیم اکم عدل:  آمده است  1ماده  هیعدل التیکتاب اول، اصول تشک

بار    وسهسی(  1286/ 09/ 27) 1325  ق دهیذ 14و دستورال مل حکام مصوب   اتیو وال االتیا  لیدر قانون تشک نیهمچن

چون حکام  »: داردمیمقرر  13در مس ا«ل و تخلهات و جرا«م مختلف آمده اس ت به عنوان نمونه ماده   هیواژه م اکم عدل

بر    ییاگر امور آنرا در جا کنندنار   ش اکیان( –)دادخواهان   نیمتالم  اتیحق دارند به مواد ش کا ندب بیناظر نام و ترت

 ن یو کار ص احب منص بان و مس تخدم ندیموض وعه م طل و م وق مانده باش د در س رعت آن اقدام نما  نیخالف قوان

  نیموافق قوان  اتیو جن ه و جنا ه یعمال ش نا هارتکاب آنرا ب ایموض وعه و    نیرا در ص ورت نقض قوان هیادارات م ل

را ب ه اکم ال و اتم ام عم ل آنر ا م طوف دارن د  مواقع الزم ه توج ه ادارات متبوع ه آنر ا    درو   ن دیرجوع نم ا هی  ب ه م  اکم ع دل

و نه در م اکمه طرف   دیتواند ش خص اً م اکمه نمامیمن الوجوه ن  خود حاکم وجراً یول  دیالزم به عمل آ  یدگ یکه رس  

 «واقع شود.

 

 و حقوق داخلیاسناد بین المللی : دوم مبحث

گروه،    دو یا چنددو طا«هه،  نیکه در ب ییاعتبار بوده اس ت قراردادها یدور، دارا  اریبس    یهااز زمان یالمللبینم اهدات 

و   رانیو در ا اعتبار داش تهبوده اس ت که در زمان خود ی  اهدات بس ته ش ده اس ت هر کدام متاری   کش ور در یا چند و دو 

 د. م اهدات وجود دار  نگونهیاز ا  یفراوان  قسواب زیاسالم ن
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 مطر  ش  ده و اص  ل ههتاد و ههتم مختلف، جایگاه قانونی م اهدات  نیدر قوان یاس  الم  یجمرورو در   قبل از انقالب

مجلس   ب یبه تص و  دیبا  یالمللبین  یهاها و موافقت نامه، قراردادها، مقاوله نامههاعردنامه: داردمیقانون اس اس ی مقرر 

 برسد. یاسالم  یشورا

 

 

 

 

 حقوق بشر ی جهان هیاعالم ی حق دادرس: اولبند 

(  ی ش مس    1327/ 9/ 19)مطابق   یالدیم 1948دس امبر   10حقوق بش ر مص وب   یجرانین س ند حقوق بش ر، اعالمیه ترمرم

حقوق بش ر   یجران هیاعالم نیا  یمجمع عمومده اس ت »مآ  هن اعالمیایهاس ت در مقدم س ازمان ملل مت د  یمجمع عموم

مد  ماً«را دا  هیاعالم نیافراد و همه ارکان اجتماع ا  عیتا جم. کندیملل اعالم م  هیبرای تمام مردم و کل  یرا آرمان مش  ترک 

 ریبو با تدا ابدیتوس  ه  ها  حقوق و آزادی نای  هاحترام بت،  یوترب میت ل  لهینار داش ته باش ند و مجاهدت کنند که به وس  

مردم   نیخود مل ل عض   و وچ ه درب  انی  آنر ا چ ه درم  یاتی  و ح  یو اجرای واق   یش   ن اس   ا«  یالمللبینو    یمل  یجیت در

« بر این اس ا ، اعالمیه ماهیتی یک پارچه داش ته و تمام مواد آن از گردد. تأمینباش ند  میکه درقلمرو آنرا   ییکش ورها

 د.  آن را م ترم شمرده و تالش نمایند که عملیاتی شو  دولارزش »حقوق بشری« برخوردارند و الزم است کلیه 

   :در مواد ههتم تا یازدهم، تبیین شده است حقوق بشر   یجران هیدر اعالم و اب اد مختلف آن حق دادرسی

 (  7)ماده   کسانی  ت یدر برابر قانون و حما  یتساوحق   ✓

 (  8به دادگاه )ماده    مؤثررجوع    حق ✓

 ( 9بازداشت خودسرانه )ماده   منع ✓

 ( 10و مستقل )ماده   طرفبیبه دادگاه    یدسترس  حق ✓

 ( 10)ماده    یدادگاه علن  حق ✓

 (  11ماده  1اصل برا«ت )بند  ✓

 (  11ماده   1حق دفاع مترم )بند  ✓

 (11ماده   2)بند  انیعقاب بالب منع ✓

 ( 11ماده   2از قانون )بند  شیمجازات ب منع ✓

ای« مطر  شده است که ضمانت اجرا  »حقوق ماهوی«  در میثاق به عنوان »حقوق رویه، و بسیاری دیگر، ن مواردایههم

 ت.  و دیگر حقوق اشخای اس

 

 ی اسیس یحقوق مدن ثاقیم ی حق دادرس: مبند دو

 – 1966دس  امبر   16  یمقدمه و پنجاه و س  ه ماده در تار  کیمش  تمل بر   یاس   یو س    یحقوق مدن  یالمللبین  ثاقیم

این میثاق را   1354/ 02/ 17دولت ایران در تاری   ، دهیس  ازمان ملل مت د رس     یمجمع عموم  ب یبه تص  و   1345/ 09/ 25
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این میثاق دارای دو بخش   1مص وب نموده و از آن تاری ، به عنوان قانون داخلی ایران م تبر بوده و نس   نش ده اس ت 

مش خص بوده که هردو، دارای اعتبار هس تند و این تص ور که »حقوق بش ر« فقم در »حقوق ماهوی« اس ت با متن کامالً  

ای« مغایرت دارد، و لذا الزم است در این زمینه مطال ات تهصیلی صورت  ثاق مبنی بر شمول »حقوق بشر رویهصریح می

 د.  گیر

ای« اس ت  یک قاعده حقوق بش ری یک پارچه در دو بخش »ماهوی« و »رویهاس ت،  بنابراین آن چه در میثاق بیان ش ده 

ی  اسیو س یمدن  حقوق  یالمللنیب ثاقیمای« در عنوان »حقوق بشر رویهآن چه به  د.  قرار گیرها که باید مورد عمل دولت 

 آمده موارد فراوانی است از جمله :

 (2ماده   2موارد نقض حقوق بشر )بند الف قسمت   یریگیحق دادخواست و پ ✓

 (9ماده  2از اترام )بند   یآگاه  حق ✓

 (9ماده   2( )بند ی)حق عدم اطاله دادرس یسرعت در دادرس  حق ✓

 (10ماده  1)بند  یزندان  ت یثیحترام حا  حق ✓

 (10ماده  2مختلف )بند الف قسمت   انیتهکیک زندان  حق ✓

 (10ماده   2کودکان )بند ب قسمت    ژهیحق بازداشتگاه و ✓

 (14ماده   1)بند ها  در دادگاه  یتساو  حق ✓

 (14ماده   1منصهانه و عادالنه )بند  یبه دادرس  یدسترس  حق ✓

 (14ماده  1)بند  طرفبیبه دادگاه مستقل    یدسترس  حق ✓

، بس  یار مهص  ل و با ذکر جز«یات اس  ت و اگر مورد توجه قرار گیرد، »حقوق بش  ر ماهوی« نیز ایهحقوق مص  ر  روی

بلکه    ست ین ی«حقوق ماهو »م دود به  ،  ثاقیدر م وق بشر«حقیابیم که، »میست فوق درفررشود با نگاهی به میتضمین  

 .  است »دادرسی عادالنه« شامل  

 

 حقوق بشر ی اسالم هیاعالم: ومبند س

  ، «قاهره درباره حقوق بش  ر در اس  الم هیاعالم»  ای «یحقوق بش  ر اس  الم  هیاعالم» ای  «حقوق بش  ر  یاس  الم هیاعالم»

.  ش د ب ی( در ش رر قاهره تص و 1990اوت  5)  1369مرداد  14در    یس ازمان کنهرانس اس الم  ازس ویکه   س ت ی  اهیاعالم

به   یبه عنوان واکنش اس  الم م موالً هیاعالم نیا.  کندیبه حقوق بش  ر فراهم م یاز نگاه اس  الم  یاخالص  هه، یاعالم نیا

در  1989که نخس  ت در س  ال . ش  ودیم ی، تلق1948دوم در س  ال   یحقوق بش  ر پس از جنگ جران  یجران هیاعالم

ش  ود با    ب یکه قرار ش  د در قاهره تص  و  یزمان 1990اما در س  ال  .  ماده نوش  تتند 32را در  هیکنهرانس ترران متن اعالم

 ش د. ب یماده تص و   25مواد س رانجام در    یب ض    ییبا جابجا  ایش ده در کنهرانس ترران و  ش تهاز مواد نو   یحذف ب ض  

 مشخص نشد( ،ایرانحقوق  در  ، )تبدیل شدن این اعالمیه به قانون

 

 
مت د،  ملل سازمان یعموم ( مجمعی شمس 25/9/1345با )مطابق  یالدی م 1966دسامبر  16 مصوب  ،یاسیو س  یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم 1

 17/02/1354مصوب:  یاسیو س  یحقوق مدن یالمللنیب  ثاقی به م رانیا یقانون اجازه ال اق دولت شاهنشاه
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 مربوط به وضع پناهندگان  ونیکنوانس: مبند چهار

نس بت به پناهندگان،    یکه حتدر حقوق بش ر، برخوردار اس ت    ت یاز اهم یحدآن چنان به عدالت و دادگاه در   یدس ترس  

عادالنه که به   یذکر شده است حق دسترس، به صورت خای، هستند میمق گرید  یو آوارگان که در کشورها  انیپناهجو 

  ک یکند که ما حقوق پناهندگان را به عنوان  مین یعدالت اس  ت و تهاوت  یاش  خای داده ش  ده در جرت اجرا یتمام

مربوط به وض  ع  مص  ر  در همین کنوانس  یون   ایها توجه به حقوق رویب بدانیم  بش  ردوس  تانه حق  ای یحقوق بش  ر

 :آمده است  16در ماده   »حق دسترسی به دادگاه «پناهندگان،  

 1هاحق مراج ه به دادگاه -مربوط به وضع پناهندگان    ونیکنوانس 16 ماده

 تواند در سرزمین دول مت اهد آزادانه به م اکم قضایی مراج ه نماید.هر پناهنده می - 1

از جمله    هاپناهنده در س رزمین دولت مت اهدی که م ل س کونت عادی او اس ت در مورد دس ترس ی به دادگاههر  - 2

های دادرس ی همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور  م افیت از س پردن تض مین هزینهاس تهاده از م اض دت قض ایی و

 مند خواهد شد.آید بررهبه عمل می

از س رزمین م ل س کونت دا«می خود در مورد مس ا«ل مندرن در غیرای دول مت اهد دیگر ههر پناهنده در س رزمین - 3

 . آیدشد که درباره اتباع کشور م ل سکونت دا«می وی به عمل می از رفتاری برخوردار خواهد 2بند 

به   یحق دس ترس  »  حقیقت در  ،  اس ت اس ت که ش خص دارا   یحقوق  هیدر رابطه با کلبرای پناهندگان،  »حق دادرس ی« نیا

بلکه   س ت ین  ی«مس ا«ل پناهندگ »در رابطه با  ش ود، فقم  می، همان طور که در متن دیده ش دهذکر  16که در ماده  دادگاه«  

»حقوق پن اهن دگی« و هرنوع »حق م اهوی« دیگری ک ه در هر ق انون ی ا  ،  یی«حقوق جزا»،  ی«حقوق م دن»هر موض   وع  

 .شودمیگیرد را شامل  میانواده وی ت لق کنوانسیون، به آن شخص پناهنده و یا خ

 

 ت یمعلول یسازمان ملل درباره حقوق افراد دارا ونیکنوانس: مبند پنج

بندی م لولین فراوان  ی متهاوتی مواجه هس تند، طبقههایکی از م رومترین اقش ار جام ه، افرادی هس تند که با م لولیت 

دست  ،  ی سالم، برتر و باالتر است اما فرضاًهاانسمراتب از بسیاری از ان، به هااست از کسانی که قسمت عقل و مغز آن

ی  ها موظف به حمایت ، هاآنان ناتوان اس ت یا پای آنان قطع ش ده اس ت، تا م لولین مغزی و ناتوانان مختلف که دولت 

 د. هستنها نآمختلف از 

خواهان ص  احب حق، در یک  عنوان  بهتوانند میم لولین به مانند همه آحاد جام ه، دارای حقوق و تکالیف هس  تند و 

قرار بگیرند، م لولی که مالی به ارث برده و اینک توان پیگیری از غیردادخواس ت بدهند یا طرف دعوی یا اترام ، پرونده

ش ود و  میخاطی پرداخت ن  مأمورش ده ولی توس م بینی پیشحق خود را ندارد یا حقوقی که در بودجه س رانه برای او  

وی ی ا ش   اه د ی ا وارد در از طرفین دع  توان د برای او پیش بی ای د م لول را یکیمیانواع و اقس   ام حقوق و اتر ام اتی ک ه  

؛  ت یم لول یحقوق بش ر افراد دارا  یکتابچه راهنمادر » 2)آی دی س ی(  ت یم لول  یالمللبینانجمن  د.  کنمیدعوی فرض 

« افراد م لول به عدالت   یدس ترس  ، »ش ولز  انیمار« نوش ته  ت یم لول یس ازمان ملل درباره حقوق افراد دارا  ونیدرک کنوانس  

 ت.  داده اسرا اینگونه توضیح  

 
1 UNHCR , “convention relating to the status of refugees”, 1951 
2 The International Disability Caucus (IDC) 



22 

کنند، از جمله  می  نیتض م  گرانیافراد م لول را به همان اندازه با د یبه عدالت برا  مؤثر  یعض و، دس ترس    یکش ورها -1

از جمله  م، یرمستقیو غ میمستق  یهاآنرا در شرکت  مؤثرنقش    لیتسر یمناسب و سالم برا یتدارک مراکز درمان قیاز طر

 .هیمراحل اول گریو د قیت ق  احلاز جمله در مر،  یمراحل قانونشاهدان، در تمام 

  ی برارا مناس  ب   آموزش دیعض  و با  یافراد م لول، کش  ورها  یبه عدالت برا  مؤثر  یدس  ترس    تأمینکمک به   یبرا -2

س  ازمان    .فراهم کنندزندان،   نیمأمورو کارکنان و   سیاز جمله کارمندان پل  کنندکار می  یدادگس  تر نهیکه در زم  یافراد

مقابله   نهیمناس ب در زم یدادرس   کیعادالنه و  یدادرس    کیداش تن  حقمینی بر   حقوق بش ر یاص ل  یراهنماملل مت د،  

و حق وکیل و بس یاری  ها  س ال برابری  و حقوق م اکمه عادالنه بودن اس تثنا    رقابلیغو بر  2014را در س ال  س میبا ترور

  1.کرد تأکیداز امور دیگر 
 

   یاساس یهای از حقوق بشر و آزاد تیحما  یاروپائ  ونیکنوانس: مبند شش

ی اروپا«ی ندارد، اما آش نا«ی با  هاهرچند ایران عض وی از ات ادیه اروپا نیس ت و هیچگونه ت ردی نس بت به کنوانس یون

؛ نکه در بس یاری از متون حقوق بش رایهعمیق موض وع، ض روری اس ت و با توجه بمتون حقوقی مرتبم، در جرت مطال ه  

    رم،مص وب    یاس اس   یهایاز حقوق بش ر و آزاد  ت یحما یاروپا«  ونیکنوانس   6ن کنوانس یون ارجاع ش ده، متن ماده  ایهب

 در خصوی »حق دسترسی«، به شر  زیر است:   1950نوامبر   4

اس تماع    یجلس ه کیحق دارد از  یو  هیعل  ییهر نوع اترام جنا  ایخود    یحقوق و ت ردات مدن نییهر ش خص در ت  -1

 یجهینت. برخوردار باش د طرفیمس تقل و ب یمناس ب توس م دادگاه قانون یزمان یدر م دودهمنص هانه و علنی   یدادرس  

  ا یمردم از ش رکت در تمام   عمومحال، ممکن اس ت مطبوعات و  نیبا ا.  اعالم ش ود  یبه ص ورت عموم  دیبا یدادرس  

مص الح   ت یس االر که رعامردم یجام ه کیدر   یمل  ت یامن ای  ینام عموم،  یاخالق لیاز جلس ات م اکمه به دال یبخش  

دادگاه، اعالن  یقط  صیبه تش خکه   یدر موارد  ایاس ت    یدعوا ض رور یهاطرف  یخص وص   میحهاظت از حر  ایجوانان  

 شود.  تهآن مضر مصالح عدالت شناخ  یعموم

  گناه یب دیاثبات نش ده، با  یطور قانونبه  یکه جرم و  یاس ت تا زمان  ییجرم جنا کیکه مترم به ارتکاب   یهر ش خص   -2

 شود. یتلق

 برخوردار است: لیاست از حداقل حقوق ذ  ییجرم جنا کیکه مترم به ارتکاب  یهر شخص -3

 .صورت مشرو  آگاه شودبه یو  هیاترامات مطروحه عل لیو دل  ت یکه آن را درک کند از ماه  یو به زبان  سری اً -الف

 .خود را داشته باشد  یهیدفاع  یسازآماده یبرا  یزمان و امکانات کاف -ب

که قادر به   یدر ص  ورت  ای یانتخاب ش  ده توس  م و  یحقوق  اریدس  ت  قیاز طر ایخودش    یلهیدفاع از خود به وس    -ن

مربوطه را   اریعدالت، دست  یمصالح اجرا  ینباشد، دادگاه به اقتضا  یحقوق  اریمربوط به استخدام دست یهانهیپرداخت هز

 قرار دهد.  یو  اریدر اخت گانیبه صورت را

که به  یکردن از ش اهد  ییش رادت بدهد و حاض ر کردن و بازجو   خواهدیش خص م  هیکه بر عل یاز ش اهد  ییبازجو  -د

 مشابه با شاهد مخالف شخص. میت ت شرا دهدیشرادت م ینهع و

 
1 UNCCT, United Nations Counter-Terrorism Centre, “Basic Human Rights Reference Guide: Right to a 

Fair Trial and Due Process in the Context of Countering Terrorism”, 2014 
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در   گانیآن را ص   بت کند، مترجم را  ایزبان مورد اس  تهاده در دادگاه را درک کرده    تواندیکه مترم نم  یدر ص  ورت  -ه

 1داشته باشد.  اریاخت

 عادالنه  یدادرس یهاه مؤلف: سوم گفتار

  2دادرس ی اعم از کیهری و مدنی از آن برخوردار اس ت.  فرآیندهر فردی در  وری اس ت کهام ههمدادرس ی عادالنه ش امل  

ی  مختلف، در کتب گوناگون، قانون اس اس    یهاانیاس ت که به ب یمختله یو مبان قی، مص ادهاهمؤله یعادالنه دارا  یدادرس  

ها  هدادگاشبهو ها  دادگاه  هیاصول در کل نیابرخی از ،  شده است  انیب، هاو امثال آن ثاقی، مران، اعالمیهایهکشورها از جمل

قابل    یهریو ک ..(  . )به م نای عام آن از قبیل دعاوی اداری، ص نهی، خانواده، مالی و یمدن  یاس ت و در همه دعاو  یجار

اص ل ش ناخت اص ول حاکم، از قبیل »اس ت  یمدن یا  یهریک  پرونده و  موض وعهر  برخی از اص ول، خای  و   اس ت اعمال 

کننده    نیتض م،  هاو ش بره دادگاهها  از دادگاه کیو امثال آنرا در هر  «ت یاص ل س ند» ایو   «ت یاص ل مالک»  ایو   «برا«ت 

به صورت کامل شناخته  ،  در هر موضوع پرونده،  آن یمبان اتیکه جز« ابدیمیت قق    یعادالنه زمان یرسعدالت است داد

 د.  ریشده و مورد توجه قرار گ 

نوش ته   یو  یو آنچه که در قانون برا  خودبه حقوق    یبه راحت  یاس ت که در آن هر ش خص   یعادالنه مهروم  یدس ترس  

آمده اس ت    یعاد  نیپس از آن در قوانو  یاعم از آنچه در قانون اس اس   ییقض ا  یکل فیدر وظا  نیبنابرا ابدیش ده، دس ت 

  ی مهروم دس ترس   فیت ردر    اس ت  دهکردر کتابی که پارلمان اروپا تدوین توجه داش ته اس ت   یمراحل دادرس    یبه تمام

 چنین آمده است : مؤثر به عدالت 

کارآمد«   یدموکراس   » کی  یبرا  وس  تهیش  رط به هم پ شیمؤثر به عدالت« دو پ  یدس  ترس   »و  «قانون  ت یحاکم» میمهاه

و قواعد    نیوجود قوان»اروپا«، به طور عمده به  هیات اد  یادیو بن  یاس  اس    یهااز ارزش یک»یقانون،    ت یحاکم. هس  تند

مؤثر به عدالت   یحکم قانون، دسترس  یبرقرار  یبرا میشرا نیتراز مرم یکی. حاکم بر ن وه عملکرد جام ه« اشاره دارد

  ی دسترس.  عدالت« است  ستمیس کالم کیقانون، در  یدر استهاده از ابزارها یشرروندان عاد  ییاست که »مربوط به توانا

و اعتماد به  ونش ود، که در »احترام به قانمی ییش رروندان و دس تگاه قض ا  نیارتباط مثبت ب جادایهکامل به عدالت منجر ب

کاهش   یو ادار  یهری، ک یدر قانون مدن یبه دادگس تر ینکته مرم، دس ترس  .  عدالت« من کس ش ده اس ت  س تمینهس در س  

 3.مرم است   اریهستند، بس  یو اساس  ایهیحقوق رو  ریمند شدن از سابررهکه به دنبال   یافراد یو برا ابدیمی

از  پس حین و و شی، بلکه پو در حین رس یدگی نیس ت   از زمان ش روع دادخواس ت  فقم «النهعاد یدادرس  » قت یدر حق

 د. وجود دار  ، این حقسه مرحلههر در دادگاه،  

  هسیپیوا ا ا لف : 

و   یاعم از امور ادار  ؛اس ت   یمختلف دادرس    یهابه قس مت   ی«کیزیف  یدس ترس  »،  یحق دس ترس   وارد مص داقیاز م یکی

 قض ا«یهقوه  گیرد، مکان به مردم قرار   نیترکیدر نزد امکان در س راس ر کش ور ایجاد ش ود تاتا حد که    ییو اجرا ییقض ا

 تأمینرا  گریو قض ات و موارد د انکارمندت داد کافی  و   در س راس ر کش ور داش ته باش دفراوان    یهاالزم اس ت س اختمان

 
1 (ECHR 2018 ) European Court of Human Rights  ، “European Convention on Human Rights ” 

 9، ی 1393نگربان،  ی، پژوهشکده شورا"عادالنه یمهروم دادرس یبررس ،ی حقوق عموم  میبا مهاه  ییآشنا" ،ههیلط  دهیس  ینیحس 2

3 Rass-Masson Ms Nathy, Rouas Ms Virginie, “effective access to justice - study", European Parliament 

Policy Department for Citizens Rights, 2017, p 21 
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به این   برای مردم، نهیهز  نیمراج ه کنند و با کمتر ازیبتوانند به مکان مورد ن،  کند تا همه اش  خای در س  راس  ر کش  ور

س ازمان ثبت  گس ترش فیزیکی دیوان عدالت، س ازمان بازرس ی، ، ییقض ا  یهامجتمع ایجادد  نداش ته باش    یدس ترس   خدمات

  و دس ترس ی آس ان   مراج ه یبرا  به عنوان ض ابطین قوه قض ا«یه سیپل  ی مختلفدفاتر و از جمله مقرها گریاس ناد و د

 د.  ریگ میفراوان صورت   یهانهیهزبا صرف ، مردم

قوه           یهااشتراک گذاری دیتابیس،  ی حقوقی ساده و مردم فرم در جرت شناخت حق و تکلیفهاآموزشهمچنین  

عمومی ش یوه س اده ارا«ه دادخواس ت و راهنما«ی درص ورت نیاز به مراج ه به دادگاه،    آموزش، هاقض ا«یه و دیگر نراد

د  ش  و امور تبلیغاتی باها ی س یس تماتیک از جرم، و بس یاری از موارد دیگر که قوه قض ا«یه و دیگر قوا و رس انههاپیش گیری

 د.  را عملی نماینها آن

  ا اهسیحی  ا : 

،  هاسرولت دسترسی، کاهش هزینه بهدر زمان بررسی نیز الزم است دادسرا، دادگاه و دیگر مراکز قضا«ی و شبه قضا«ی، 

 د.  طرفی و قانونی بودن و بسیاری از امور دیگر توجه داشته باشنبی

 پس  ا ا اهسیج : 

همچنین رع ای ت حقوق م کوم علی ه و  مراح ل پس از دادگ اه و رس   ی دگی پرون ده در جر ت احق اق حق م کوم ل ه و  

احکام در کمترین زمان و هزینه،   یاز جمله، اجرا اس   ت ی گوناگون  هاحقوق جام ه، حا«ز اهمیت اس   ت که در زمینه

ی تب ی، حق فراموشی و بسیاری  ها، تب ات قانونی مجرمیت و م رومیت هاحهظ حقوق فرد و جام ه و حل ت ارض آن

ش ود به طوریکه واژه  می»حق دادرس ی عادالنه« با مهروم آن مش خص د. ای خود بیان خواهد ش  از موارد دیگر، که به ج

 ت.  روشن تبیین شده اسکامالً »حق دادرسی « در کنوانسیون اروپایی به صراحت نیامده است اما مهاهیم آن 

حق بر دادرس ی عادالنه در س یس تم کنوانس یون اروپایی حقوق بش ر جایگاهی اس اس ی دارد و از عناص ر بنیادین مهروم 

زیرا هیچ اش اره ص ری ی به .  رس دمیمبرم به نار اروپا«ی  این کنوانس یون   6ماده   1نص این بند »حاکمیت قانون اس ت 

ی در هاچنین نتیجه گرفت که حق بر دادرس ی عادالنه فقم به پروندهتوان میبنابراین،  . حق دس ترس ی به م کمه ندارد

برداش ت اولیه از .  ش ود که در ص دد طر  دعوا نزد م کمه اس ت میش ود؛ بنابراین ش امل فردی نمیحال رس یدگی مربوط 

از خود    ن اس  ت که در ص  ورت طر  دعوا علیه یک فرد، وی باید از یک دادرس  ی عادالنه جرت دفاعای  همتن این ماد

توان از ظاهر ماده مزبور حق بر دس ترس ی به م کمه را برداش ت کرد باید  می که آیااما این موض وع را . برخوردار باش د

 1«در رویه عملی دیوان اروپایی حقوق بشر جست وجو کرد.

و با    یبطور کلکامالً   یالتیفدرال و ا  اس اس نامه  نیس کانس  یو  یاس اس    قانوندر  »:  خوانیممی آمریکاهمچنین درباره قانون  

  ا ی فیرا ت ر  «روند مقرر»شکل    یقانون اس اس.  کنندمی نیی، روند و عملکرد دادگاه را ت ت یص الح  یقابل توجر  اتییجز

 زیبزر  ن  یهااز دادگاه )البته در مورد دادگاهغیر  یدر مورد مراجع عموم  ژهیبه و ی«دگ یرس    فرآیند". کندمین  فیتوص   

 تأمین  ینیتوس م قوان  «موقت   یدگ یروند رس  ».  ش ده اس ت  زیبا مقررات قانون تجو   یقابل اس تهاده اس ت( توس م قانون عاد

 
  4، شماره 46دوره   ،ی، فصلنامه مطال ات حقوق عموم"حقوق بشر ییاروپا ونیدر کنوانس یحق بر دادرس " رو ،یمتوسل س  د،ی ممتاز جمش 1

 2، ی 1395زمستان 
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دولت،    اراتیاعمال خودس رانه اخت  یاش خای برا. ش وندمیش وند و مش مول آن نمیاجرا   کس انیش ود که به طور می

 1«.، دشوار است یبراسا  اصول مستقر در حق و عدالت خصوص

 حق دادرسی عادالنه یهان ی تضم: اول مبحث

  تیاز اهم  یو حقوق یقیهمه اش  خای حق  برایمختلف   نیدر جرت اجرا  حقوق بش  ر در قوان 2ایهیرو یهانیتض  م

گوناگون و    یهاهیانیمختلف و ب  نیو قواعد و قوانها  دس   تورال ملدر قالب  ها  نیتض   م نیبرخوردار اس   ت ا  یاژهیو

از قوه   عماس ت دولت، ا یالزامها  دولت   یبرای و قوانین داخلی المللبین دهش   رفتهیو ت ردات پذ  یهاهیو اعالمها  ثاقیم

کنند که حقوق مردم به ص  ورت    یکار دیگردد همه بامی  ییو اجرا  یحکومت  یهاش  امل همه دس  تگاهو اس  ت   هیمجر

 د.  به آن وجود داشته باش دنیرس یبرا ینیداشتند تضم  یتیشده و اگر شکا دهیعادالنه به آنان رس
 

 دادرسی عادالنه یهانیتضم: اولبند 

  ی مرم برا  اریاز مقررات بس    یت داد  یحاوها آمده و بس یاری از آنحقوق بش ر    یالمللبین  اس ناددر  ایهی رویهاتض مین

اما مطال ه و در ، س تندیعادالنه ن  یمربوط به حق دادرس    مس تقیماًو   لزوماً  اس ناد آن.  مناس ب اس ت رس یدگی کیهری  روند 

  ی بر عادالنه بودن دادرس    مس تقیمی تأثیرموارد ممکن اس ت   یدر ب ض  حا«ز اهمیت هس تند هرچند ها نار داش تن آن

 مس ألهبیش ترین  عادالنه   یدادرس    کی یبرا  یالمللبین  یهادر ض مانت   ترقیمع  موارد ختن بهقبل از پردا. داش ته باش دن

( س روکار داش ته  می، حقوق بازداش ت و ش رازیآم  ریرحمانه و ت ق یرفتار ب  ت ی، ممنوعیحقوق )حق زندگ  نیبا اآش نا«ی 

 3.دارند یهریک رسیدگی با روند  وندیپ کههستند   ی، که حقوق مستقلانیب یو آزاد  یخصوص میحق حهظ حر.  دیباش

از   یاس ت، برخ یو انتاام یادار  ،یمدن،  یهریاعم از ک   یدعاو  هیبر کل  یدگ یکه حاکم بر ن وه رس    یعالوه بر اص ول عام

در مهروم   یهریک   یاص ول من ص ر به دعاو نیا.  باش د یم یهریک   یدر دعاو  ژهیو یمربوط به دادرس   ش ده ادیاص ول 

اص  ول  نیاگیرد و  ش  د را در برمینام برده    یهریک  یدادرس    نییاز آن به عنوان آ  یو آنچه که در حقوق داخل قیمض   

  م یافراد بازداش ت ش ده به م   یموجه، حق دس ترس  غیرش کنجه و اخذ اقرار از مترم، بازداش ت    ت یعبارتند از: ممنوع

از بازداش ت،    یافراد بازداش ت ش ده، حق م اکمه در زمان آزاد یبه پزش ک و خانواده برا  یاز زندان، حق دس ترس    رونیب

 .  ...اقرار به گناه و  ایحق عدم اجبار به شرادت  

  ی بوده و برخ یو انتاام یرااد،  یمدن،  یهریاعم از ک   یدعاو  هیو حاکم بر کل  هیالرعا  منص هانه الزم  یاص ول دادرس    یبرخ

 4.باشد یم یهریک  یمن صر به دادرس  یاصول دادرس

 )دضائی ت ش ه دضائی(  ،اها اقاش هت  ،اا اقاه .1

دادرس  ی   ش  خای حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی، حکومتی و بخش خص  وص  ی، جرت حقوق ا  س  ازی احقاقنهیزم

)و یا به ه  دادگاش بهو ها  دادگاهی،  ، در هر کش ور و ناام حقوقض روری اس ت ها  هدادگاش بهو ها  دادگاه عادالنه، در همه

 
1  McMahon Omar T., “A Fair Trial Before Quasi-Judicial Tribunals as Required by Due Process”, Volume 

29, Article 2 Issue 2 February 1964, p 98 
2 Procedural Guarantees 
3 Brants Chrisje & Franken Stijn, “The protection of fundamental human rights in criminal process 

General report”, Volume 5, Issue 2 (October), Utrecht University, 2009, p 27 
سال   ی، فصلنامه حقوق پزشک"یپزشک یانتاام یهاأتیو ه یمنصهانه در م اکم ادار یاصول دادرس"م مود،  یصادق، عباس  یورد یتار 4

 166، ی 1388سوم، شماره نرم، تابستان 
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عبارت دیگر قض ا«ی و ش به قض ا«ی( وجود دارد که بس ته به ناام حقوقی هر کش ور، مس ا«ل به اقس ام موض وعات، تقس یم  

  یی »مراجع ش به قض ا: گهته ش دهه« اس ت، اینکه دادگاش بهش ده و برخی در ص الحیت دادگاه و برخی دیگر در ص الحیت »

فقم در   ت ریف کاملی نیس ت، »ش به قض ا«ی« کند«می  یدگ یافراد با دولت رس    انیم یکه به دعاوش ود  میگهته   یبه مراج 

اش خای   ایدولت  ، نیاز طرف یکیه« اعم از آن اس ت که  دادگاش به»  ای «یبلکه »ش به قض ا«  س ت یدولت ن ت یبا طرف  دعاوی

تواند هر میپردازد و میکار« به حل اختالف کارگر و کارفرما    یباش  ند به عنوان نمونه »ش  ورا یدولت  یحقوقو  یقیحق

 د.  باش یخصوصطرف دعوی،  دو 

جلس ات    یداش تن حق برگزار  اریبا در اخت ییقض ا یتا حد ت یش خص   کیداش تن :  این اس ت  ش به قض ا«ی  ترم نای ص  یح

به   یریگ میو مقررات و تص  م  نیمورد اختالف و تخلف ادعا ش  ده از قوان  یدرمورد ادعاها قاتیو انجام ت ق  یدادرس   

،  س ت ین قض ا«یهقوه    اریاس ت، اما در اخت ییقض ای، تیاز نار ش خص  یی،  ش به قض ا  ینرادهاحقوقی اس ت    یروش کل

از حقوق جام ه و  یدارند تا حق ایههیو هرکدام وظ 1ش ده اس ت فراوانند  فیت ر  یآنگونه که در قانون اس اس    خص وص اً

 د. نینما  هایرا است  حقیقی و حقوقی اشخای  ای

 گریکدیبه    «میقس  »گاه  ها یبند  میتقس    نیاکرد  یدبن  میتقس  ی گوناگون  هاتوان به ص ورتمیرا   هاهدادگاش بهو  ها  دادگاه

؛ ی، انتاامیناامی، ادار،  رس انهی، مطبوعاتی، اس  یس  ی،  اقتص اد  ی؛و مدن  ییجزا  یدادگاهرا هس تند گریکدی «س مقِ»  ایو 

مطر   «حق دادرسی  مسأله»آنرا همه مختلف وجود داشته و در   یهانهیدر زمها  اقسام آن و  نوجوانان، و انواع و  ودکانک 

 د.  شو 

 ،اها اقاش هت ،ا  ضاتهت هبا ت »حق ا اهسی« اه ا اقاه:  لف

نبوده و مهاهیمی برتر از آن دارد بر    هادادرس  ی کیهری یا مدنی« در دادگاهحق دادرس  ی در میثاق، من ص  ر در »آ«ین 

حق دادخواس   ت و پیگیری و الزام همکاری در همه نرادها و ایجاد امکانات  میثاق    2ماده   3اس   ا  بند ب قس   مت  

 ت.  خواهی تصریح شده استالم

 دیگری یا هر مقام یا مقننه اداری، قض ا«ی  ص الح اماتمق  کند که تض مین  :ش ود کهمت رد می  میثاق این طرف هر دولت 

 بکنند و همچنین  حق احقاق دهنده  دادخواس ت  ش خص  دارد درباره  کش ور ص الحیت  آن  قانونی مقررات  موجب   به که

الزام همکاری در الزم اس ت حق دادخواس ت و پیگیری و ها  دولت   .بدهند را توس  ه قض ا«ی مقامات به تالم  امکانات

د. تمریدات الزم را انجام دهنها  عملیاتی نمایند و در همه زمینه  میثاق( 3بند ب قسمت   2ماده  همه نرادها را بر اسا  )

باید تض مین نمایند و همچنین  (2ماده   3مت  احکام قض ا«ی را بر اس ا  )بند ن قس    مؤثرحق پیگیری  ها  همچنین دولت 

 بدهند.  اثر ص یح م رز بشود ترتیب  آن حقانیت   که تالماتی به  نسبت  صالح  مقامات کند که تضمین

در زمینه   »آ«ین دادرس ی« آن هم من ص راً  ص رفاًش ود که مقص ود از »حق دادرس ی« میبا توجه به دو بند فوق، مش خص  

 ت. ی دادرسی عادالنه و رعایت آن در تمام مراحل اسهاست، بلکه عام و شامل همه مقدمات و زمینه»حقوق کیهری« نی

 

  ا ا اقاهداه س لا اقاش ه: ا

به ص ورت عدم مراج ه به   مختلف  یهادر اص ناف و گروه  یهس تند که در آنرا به مس ا«ل گوناگون  یموارد  هاهدادگاش به

و  د نکنمیرا خلوت   قض ا«یهقوه    نکهیاند، ات یجرت حا«ز اهم کیاز ها  دادگاهش به نیش ود امی یدگ یرس   »قوه قض ا«یه«

 
1 quasi-judicial 
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ات رس  می در جرت  مؤس  س   در خص  وی ناکافی بودن   UNDP  .گذارندمی، تری مرمهابرای رس  یدگی به پرونده

 :گویدمیو ضرورت نرادهای شبه قضا«ی اینگونه   «به عدالت   یدسترس»

راهنما به آن رجوع   نیکه در ا  یدادگس تر  س تمیس  .  ش وندمی تأس یس  یعرف  ای یات عادالنه توس م قانون، رس ممؤس س   -

مرسوم، مانند حل اختالف در سطح   ای  یسنت نی، بلکه همچنسیو پلها  ، مانند دادگاهیشده است، نه تنرا مؤسسات رسم

 .ردیگ میدر بر  ستمیس  نیمختلف ا یهامؤلهه نیرا در ب  یهماهنگ  یروستا، و سازوکارها

امر   نیا.  دارند  ت یاولو   یالمللبینو   یاست که در قانون اساس یسلسله مراتب هنجار کیبر   یعدالت مبتن  یهاستمیس -

س طح )به عنوان مثال  کیکند اگر حقوق ش ناخته ش ده در می جادیا گریحقوق بش ر در س طو  د  ت یتقو  یرا برا  یفرص ت

با  . ( رد ش وندیعرف یهنجارها  ای یکنند )مثالً قانونگذارمی  کار یگریکه در س طح د  ییهنجارها لی( به دلیقانون اس اس  

  ی ررس میهنجارها که در س طو  غ رییتغ یبرا  ،الزم  یاجتماع رییتغ جادیا  یبرا  ییبه تنرا  یدادگس تر  یحال، نرادها نیا

 1ستندین  یکنند کافمیکار  

از   یاریبس  توس  ه ص الحیت دادرس ی،  ش ده اس ت با    یکه از قانون اس اس    س عمو  یریبا توجه به تهس    یاس الم  یدر جمرور

از موارد که    یاریبس  .  اس ت   افتهی شیبه ش دت افزاها حجم پرونده، ارجاع ش ده، و در نتیجه  هادادگاه  غیرض روری به  امور

ی از دعاوی،  گروه  یحل و فص ل ش ود و حتبا رعایت همه اص ول »حق دادرس ی«،  به ص ورت »ش به قض ا«ی«توانس ت  می

نه تنرا عدالت د و مآ  قض  ا«یه  هقو   و بهکرد  دایپ یی«قض  ا  »وجرهمختلف   لینداش  ت اما بنا به دال  «هدادگاش  به»به   یازین

 د. ش  قضا«یه قوه در هاپرونده میعا  اریکرد و موجب حجم بس ترو پیچیده  تربیشرا  مشکالتنشد بلکه   ترافزون

 

  ی  و ع ما    ش ه دضا: ج

به   یدگ یرس    یهاأتیبه عنوان مثال، در خص  وی ه.  افت ی یمختله یهانهیتوان در زممیرا   ییمراجع ش  به قض  ا  انواع

و نرادها  ها از سازمان ی، اقدامات برخیشرردار  یهاونیسیو آب، ثبت اسناد و امالک، کم  ی، امور اراضیتخلهات، داور

از انواع مراجع    یقس مت فررس ت نیلذا در ا؛ به تخلهات اس ت  یدگ یرس    یانتاام یهاأتیو ه  یاز مس ا«ل حقوق  یدر برخ

 .ارا«ه شده است  ییشبه قضا

 : به تخلهات یدگ یرس یهاأتیو ه ییشبه قضا ینرادها  فررست 

 (1392)مصوب  یمربوط به قانون ناام صنه  یهاونیسیو کم یصنه  یهاهیات اد -1

 یحکومت راتیسازمان ت ز -2

  ه یریس ازمان حج و اوقاف و امور خ  اراتیواخت التیقانون تش ک 14اداره اوقاف موض وع ماده   قیت ق  یش  به حقوق -3

»حق دادرس  ی« از ها را یافت و فررس  ت کرد که در تمامی آنها  توان آنمیکه ها  هدادگاش  بهو موارد فراوان دیگری از 

 ت.  اصول »دادرسی عادالنه« منطبق با »قانون اساسی« و »حقوق بشر«، الزم به رعایت اس

 

 
1 Kirby Michael, UNDP, United Nations Development Programme “Programming for Justice: Access for 

All, A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice”, 2005, p 5 



28 

 دضااا ئیا  ز  اا ئی .2

ی هعقیده دارند که چنانچه رفتاری از دایرو حقوق دانان، و سیاستمداران و حتی مردم عادی، از کارگزاران دولت برخی 

اجرا«ی و قض ات   مس ؤولینبارها از قانون گذاران یا .  تس لم حقوق کیهری خارن ش ود دیگر امکان کنترل آن وجود ندارد

  «زدایی  جرم»در حالی که ن تصویب شود«، دانان شنیده شده است که »باید قانون برای زندانی شدو حتی مردم و حقوق

توان با توس ل ی فردی قرار دهیم بلکه میهاآزادی از یک رفتار به م نی این نیس ت که آن را در م دوده «قض ازدایی»و 

بدون آن که نیاز به »دادگاه« و یا »زندان« باش د،  1به راهکارهای جایگزین همچنان آن را ت ت س لطه حکومت قرار داد

ا زندانی ش دن، موجب تباهی هرچه بیش تر گش ته و به ض د خود مبدل ش ود و موجب افزایش جرم و چرخش ی چه بس  

 د. شدن آن در جام ه گرد

 

 مقدمات ضروری دادرسی عادالنه : مبند دو

آن، نیس ت و برای رس یدن به ها در روند رس یدگی به پرونده  ص رفاًش ده اس ت،  تأکیددادرس ی عادالنه که در میثاق بر آن  

و الزام   یریگیحق دادخواس ت پدر خص وی حق دادرس ی،   ثاقیم 2ماده   3بند ب قس مت    مقدماتی ض روری اس ت، در

 ت. برای این حق بدینگونه تبیین شده اس  همه نرادها یهمکار

 یگرید هر مقام  ای مقننه ای ی    ادار  یقضا« صالح  مقامات -1  :کند که نیتضم  شودیمت رد م  ثاقیم نیا طرف هر دولت 

            بکنن د و   حق  احق اق  دهن ده  دادخواس   ت   ش   خص  دارد درب اره  ت ی  کش   ور ص   الح  آن  یق انون  مقررات  موج ب   ب ه  ک ه

 .بدهند را توس ه یقضا« مقامات به تالم  امکانات نیهمچن -2

کار رفته در تش کیالت اداری قض ا«ی اس ت، ش امل همه  هاز اص طالحات ب  ررتکانات تالم، با م نایی بس یار فراگیامهتوس  

ش  ود، »رو  میثاق«، در میمراحل قانونگذاری خوب و ص   یح و دقیق، اجرا  ص   یح و انواع و اقس  ام اقدامات دیگر 

نویس ی  به مراحل دادرس ی در پرونده من ص ر نیس ت، بنابر این مس ا«لی مانند قانون  ص رفاًص دد گس ترش عدالت بوده و 

کادر اداری  آموزشو ض ابطین،  ها ترش دس ترس ی فیزیکی به قض ات، گزینش قض ات و کادر قض ا«ی و زندانص  یح، گس  

در خص وی ارتقا  کیهی و  ها و دادرس ان، هماهنگی با دیگر نراد  هاو دادرس ی و مردم، ناارت همه جانبه بر امور دادگاه

مت لقه به اش خای، اش تراک   قوی« و دیگر حقو ی خدمات و در نتیجه پیش گیری از ض ایع ش دن »حقوق بش ر ماهکمّ

موارد فراوان دیگری در ت قق »دادرسی عادالنه« نقش دارد که به چند مورد . . .  ، وهاگذاری اطالعات الزم با دیگر نراد

 ت. آن اشاره خواهیم داش  ترپراهمیت 

 ،ات ش اسگا ،ا ت ا اقسگات  سگا ،اقسگاش ساخگجا  .1

از موارد مرم آن گس ترش   یکیش ود  میس خن گهته و قض ا«ی  یادار یهاس تمیمردم به س   یکه از دس ترس   یدر زمان

دسترسی مردم در جرت   قضا«یهاست قوه    )و حتی خارن از کشور(  سازمان در سراسر کشور کیمختلف    یهاساختمان

  س اختمان  مییاض افه نما زیقوه را ن نیگوناگون اس ت و اگر ض ابط  یهانهیدر زم یفراوان  هایس اختمان ازمندی، نیدادرس  به 

تا در   ابدیگس ترش   یبه حد  دیکنند بامیکار    قض ا«یهمختلف با قوه    یهانهیکه در زم  نیو همه ض ابط سیو پل  هایترکالن

 
دوره   ،یحقوق قضا«  ی هادگاهی، فصلنامه د"به حقوق انگلستان    یبا نگاه  یهر یک  بی ت ق  یهاو چالش  ییشناسا  "  زدان،ی  ینصرت  ،یمرد  انییدایش  1

 184، ی 1397، تابستان 82، شماره 23
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س اختمان   یش ررس تان ت داد م دود کیداش ته باش د اگر در   یبتوانند به آنرا دس ترس   یبه راحتمردم   زینقاط ن نیدورتر

کند چه بس ا  می لیرفت و آمد به مردم ت م  یکه برا  ینیس نگ  یهانهیباش د هز همراج ه به مردم وجود داش ت  ازیمورد ن

  ش یحقوق خود انص راف دهند افزا یریگیاز پ زین  لیدل نیبه حق خود باش د و به هم یدس ترس    یلحتماا  نهیاز هز شیب

 گریو د یادارعدالت   وانید  یمت لق به س  ازمان بازرس     یهاس  اختمان  ،ییقض  ا یهامجتمع  ،هایترکالن  یهاس  اختمان

مج ازات زن دان، ض   رورت دارد ت ا   یو حتی در حین اجرا  مورد اس   ت   نیدر ا  ی یطب  یامر  مردم  ازی  مورد ن  ینر اده ا

 د.  ی مجرز و در دستر  مردم وجود داشته باشهاساختمان

 

  ماه صریح الامه مر ا ت دضائی .2

تواند کارآمدی ناام اداری را بیش تر نماید و به هرمیزان اش تباه داش ته  میباش د   ترو دقیق  تراطالعات و آمار هرچه ص  یح

ی  ها ی قض ا«ی، یکی از ش اخصهااش تباه خواهیم داش ت ت داد ورودی و مختومه ش دن پروندهها  یریزبرنامهباش د، در 

ی  هاعالی رتبه قض ا«ی تهاوتن  مس ؤوالاز س وی  اعالمی ،  هیقوه قض ا« یهاآمار و ت داد پرونده  .س المت جام ه اس ت 

 د.  شو می«ی از آن اشاره هافراوان دارد که به نمونه

های ما در س  ال گهت: وارده پرونده  1394/ 04/ 01  تلویزیونی  وگویگهت  در قض  ا«یهر«یس قوه  لی الریجانی امآیت ا 

دس تگاه قض ایی مش غول خدمت رس انی بوده  میلیون نقطه   15میلیون پرونده بوده، باالخره به م نایی در  15قریب   93

میلیون نهر از  30میلیون پرونده، ی نی حداقل    15که در هر پرونده حداقل دونهر وجود دارند،   نای هبا توجه ب    1.اس   ت 

 ت.  مردم ایران سروکارشان با قوه قضا«یه افتاده اس

میلیون ذکر ش د، و هجمه س نگینی به قوه   13ی قض ا«ی ها، آمار پروندهها، در رس انه1391این در حالی اس ت که در س ال  

:  گونه دفاع کرددر همایش قوه قض ا«یه، این  1391/ 04/ 06و آقای بختیاری وزیر دادگس تری، در تاری   .  قض ا«یه انجام ش د

های ی اخیر در خصوی پروندههان آمار بیانگر این است که اعداد و ارقامی که در سالایهنکته حا«ز اهمیت دیگر اینک»

در مراحل مختلف دادس را، دادگاه ش ررس تان، دادگاه اس تان،  ها ش ده، اعداد کلی بوده و تکرار پروندهمیکیهری عنوان  

نیابت قض ایی و اجرای احکام وجود داش ته و لذا ذکر این ارقام، ش اخص ارزیابی میزان ارتکاب جرایم و بزهکاری در 

جنبه جزایی    اس اس اًنیز در مراحل مختلف حقوقی بوده و ها ض من اینکه بخش ی از پرونده.  ش ودمیجام ه م س وب ن

 2.د«ندار

قوه قض ا«یه کش ور ما جز  برترین  »تص ریح کرد:    1392/ 02/ 06م مدباقر ذوالقدر م اون راهبردی قوه قض ا«یه آقای دکتر  

چرا مردم به آن مراج ه    قض   ا«یه مورد اعتماد مردم نبودی قض   ا«یه دنیاس   ت اگر قوه  هاین قوهترو پرکارترین و امین

ی قوه قضا«یه را حجم هاوی یکی از چالش. کندمین قوه افزایش پیدا ایهبها  کنند و سال به سال میزان مراج ه کنندهمی

ادامه   مس ؤولاین   .درص د اس ت  12در قوه قض ا«یه ها  ن قوه دانس ت و ابراز داش ت: رش د حجم رس یدگیایهبها  ورودی

میلیون و   13نیز  1391نهر در س ال  200میلیون و   13، 90درص د، در س ال  11.5ها رس یدگی به پرونده 90داد: در س ال 

       وی گهت: در هند یک میلیارد نهری در طول س   ال به چرار میلیون پرونده رس   یدگی  .هزار پرونده بوده اس   ت  700

 
 . پرونده وارده داشت  ونیل یم  15  بیقر  93در سال    یی، دستگاه قضایونیزیتلو  یوگودر گهت  هیقوه قضا«  سیر«  01/04/1394فار ،    یزارگ خبر1
مستمر در دستگاه    یرسان و توس ه اطالع  تیتقو:  خواستار شد  ه ییقوه قضا  یسراسر   شیدر هما  ی دادگستر  ریوز  60/04/1139فار ،    ی زارگخبر  2

 . کشور ییقضا
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ش  ود و این اعتماد  میهزار پرونده رس  یدگی  700میلیون و  13ش  ود در حالیکه در ایران ههتاد میلیون نهری، س  الی می

 1«.دهدمیمردم به قوه قضا«یه را نشان  

مراج ات  که ت داد  اندههس تند که اش تباه کردها و این هندی؟  افزایش مراج ه مردم به قوه قض ا«یه افتخار اس ت   واق اًآیا 

گیر تصمیم  مسؤولینم که در بسیاری از مسا«ل، قانون گذار و یا ایهیا ما اشتباه کرد؟ اندهبه قوه قضا«یه شان را کاهش داد

را در همان مراجع اداری ها توانس تند آنمی، در حالی که اندهقض ایی، کارس اده و قابل حلی را به قوه قض ا«یه ارجاع داد

 ی به ارجاع به قوه قضا«یه نبود؟حل نمایند؟ و اصال نیاز

دانند در میهزار پرونده  700میلیون و  13را  1391در س   ال ها توجه فرما«ید که آقای ذوالقدر ورودی پرونده  ض   مناً

حجت االس  الم   1392/ 04/ 02، به گزارش خبرنگار مررمیلیون گهته بود » 6روز قبل از آن، آقای ش  رریاری   4حالی که 

میلیون پرونده  6حدود  91حمید ش رریاری در دومین روز از ههته قوه قض ا«یه در نش س ت خبری اعالم کرد: در س ال 

میلیون وارد دادس راهای عمومی ش ده    3/ 5ی عمومی و هامیلیون وارد دادگاه 2وارد مراجع قض ایی ش ده که از این ت داد  

 700میلیون و  13ش  ود و با  میمیلیون   11میلیون بدانیم جمع آن   5ی حل اختالف را هم  هاپرونده  اگر فرض  اً  2.اس  ت 

 د. هزار، تهاوت دار

الکترونی ک بود، هرگز این اختالفات آماری وجود نداش   ت و همگ ان یک آمار را ارا«ه   واق  اًاگر کارهای قوه قض   ا«ی ه  

گیرند و در پرونده قرار  میع کاغذی و دس تی اس ت و پرینت  کردند، اما روش ش به الکترونیک امور قض ا«ی، که در واقمی

 د.  ارها ص یح و یکسان نباشمآ  هگاموجب شده است که هیچ. . . دهند ومی

  ص  رفاً آیا  ؟  چرا نباید فکری نما«یم؟  ض  من اینکه چرا این همه اص  رار بر مثبت جلوه دادن افزایش ورود پرونده داریم

 ؟  شاید؟ است ها گیریاشتباه در تصمیم

 . اندهمیلیون فقره پرونده گهت 8را  1390آقای بختیاری آمار سال 

ی کل کشور در قالب  های گذش ته، دادگس تریهانیز مانند س ال 90در س ال  :  1391/ 04/ 06  دادگس تری  وزیر  بختیاری آقای

ی کیهری اس   ت ان،  ه احقوقی، دادگ اهی عمومی کیهری و  ه ای انقالب، دادگ اهه ادادس   راه ای عمومی و انقالب، دادگ اه

ین  ترهای تجدیدنار و دوایر اجرای احکام کیهری و مدنی، در گس تره وس ی ی از بزرگترین ش ررها تا دور دس ت دادگاه

مندی از کادر قض  ایی و اداری، چند میلیون فقره پرونده را مورد بررس  ی قرار داده و فص  ل خص  ومت  ، با بررههابخش

 36  ت داد  این از که میلیون فقره پرونده تشکیل شده 8در کل کشور حدود  90ر آمارهای موجود، در س ال  براب. اندهنمود

 از  درص  د  19 و  انقالب و  حقوقی، جزایی  هایدادگاه  به  ارجاعی یهاپرونده  درص  د 39دادس  را،   مرحله در  درص  د

 3.ی تجدید نار بوده است هادادگاهدرصد مربوط به  6مربوط به دوایر اجرای احکام و تنرا  ها وندهپر

 
  ا یدن  هیقوه قضا« نیترنیام رانیکشور/ ا ییپرونده در دستگاه قضا 700و  ونی لیم 13به   یدگیذوالقدر خبر داد: رس  06/04/1392مرر   یخبرگزار 1

 .را دارد

 . / سرقت جرم نخست کشور هیهزار پرونده به قوه قضا«  16، ورود روزانه 02/04/1392مرر  یخبرگزار 2
مستمر در    یرسانو توس ه اطالع  تیتقو؛  خواستار شد  هییقوه قضا  یسراسر  شیدر هما  یدادگستر   ریوز،  06/04/1391خبرگزاری فار ،    3

 .کشور ییدستگاه قضا
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آقای   1391آقای بختیاری با اعداد س   ال  1390بر اس   ا  این آمار، فقم اختالف دو میلیون پرونده بین اعداد س   ال 

ت داد   1389اما در س ال ، مایهت داد دومیلیون کاهش ورودی داش ت  1391دهد در س ال میش رریاری وجود دارد که نش ان 

 ت.  بوده اس  2/ 941/ 525و در دادسراها    3/ 222/ 066؟ دقیقاًها  در دادگاهها پروندهورودی  

اعم از   هادر بخش دادگاه 1389ی س راس ر کش ور در س ال  های وارده در مراجع قض ایی اس تانهامجموع آمار پرونده

.  رسیدگی واقع و مختومه گردیده است فقره مورد    3/ 121/ 784که از این ت داد   است فقره  3/ 222/ 066حقوقی و جزایی  

فقره آنرا ت یین    2/ 862/ 794فقره پرونده وارده و نسبت به   2/ 941/ 525ت داد   89همچنین در دادسراهای کشور در سال 

 6وجود ندارد به طوری که در یک س ال ها دهد که مبنای علمی در آنمین آمار، نش ان ایهنگاهی ب  1.تکلیف ش ده اس ت 

  !میلیون پرونده داریم 6سال ب د ؟ میلیون 8میلیون؟ سال ب د 

 

 میرمه ضاتهت با ت هسیر  به »حق ا اهسی« ا قز  ش صریح دضات ت  اه  ا  .3

گزینش قض  ات و دادرس  ان و طبقات مختلف، به ص  ورت ص  ریح، در میثاق و اعالمیه مورد توجه قرار نگرفته   مس  أله

س ت  فرری و المللبینرو  این دو س ند   اص والً، به طوریکه اندهاس ت، ش اید آن قدر بدیری بوده که ذکر آن را الزم ندانس ت

ور  ام هاهتمام تریه کنندگان و امض ا  کنندگان، در جرت هم به رعایت آن، نش ان ازها  حقوق بش ر ماهوی و الزام دولت 

که   اندهانس انی و در راس تای عدم رس یدن به مرحله دادگاه اس ت، این مهروم پیش گیری اس ت، نویس ندگان درص دد آن نبود

 د.  ای« اعمال شو نقض حقوقی صورت بگیرد تا »حقوق بشر رویه  حتماً

حق  حکم، در جر ت انج ام تکلیف »  یپیش   ا دادگ اه و حین دادرس   ی و پس از آن در زم ان اجرا  مس   ا« ل  نیاز مرمتر

کامالً  ین ش ایس ته، در تمام مراحل اس ت، که مأمور« و مقدمه ض روری برای رس یدن به آن، وجود دادرس ان و  دادرس ی

اس ت، اگر گزینش  ها و امثال آنها دادس تانین زندان،  مأمورین ض ابم،  مأمورقض ات،   آموزشمرتبم با ش یوه گزینش و 

 د.  شو میدقیق وص یح نباشد، از همان ابتدا مشکل ایجاد 

 شیوه   گخاا  ا   گصاا دضاتا هتش برت   ش ا  ت وا  ر ها:  لف

و دادرس ان و پلیس و دیگر متص دیان امر   انتخاب و انتص اب قض ات  وهیش  توان دریافت که  میدر یک مطال ه تطبیقی 

 سیاعم از دادس تان کل، ر« یش اغل ش دن در مش اغل قض ا«. فراوانی داردانواع و اقس ام »دادرس ی« در کش ورهای مختلف،  

به اش کال  . . . رتبه و  یعال سیو پل  یاز مقامات قض ا«  گریو انواع دها  رتبه، دادس تان یکش ور، قض ات عال یعال  وانید

  یی چون اجراباالترین مقام   ازسویقضا«ی   مقام نیتریعالانتصاب  نکهیافتد، از امیمختف اتهاق    یکشورها  گوناگون در

ین نراد،  ترین و دادرس  ان، به ص  ورت متمرکز توس  م عالیمأمور و  ش  ودمی نییجمرور آن کش  ور ت  سیپادش  اه و ر«

و    و متخص ص افراد خای  یوس یلهبه  ایانتخاب ش وند و   ممرد  دس ت به یدر انتخابات م ل  نکهیا اش وند، و یمیگزینش  

آنرا را انتخاب کند ها مجلس و پارلمان  ایو  رندیقرار گ  نشیحقوق مورد گز  یهادانش گاه و رش ته  دیدانش مندان و اس ات

نس خه واحدی در کش ورها در این جرت  .  افت مختلف، یدر کش ورهای  توان میگونه را  نیاز ا یو اقس ام مختلهها  برنامه

 .کنندمیی گوناگون رفتار  هاوجود ندارد، حتی آن جا که انتخابی است در یک کشور، در ایاالت مختلف به شیوه

 
 سایت وزارت دادگستری  1
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.  ش ودمیاز انتص اب آنان انجام  شیکامن ال پ  یناام حقوق یدارا  یداوطلبان قض اوت در کش ورها  یس از  ایهحرف فرآیند

قض ات    ش تریب.  اندهباتجربه پش ت س ر گذاش ت  یوکالرا دارند که   یش غل  ریو مس    میهمان ش را قت یقض ات در حق نیا

 یهاقض  ات در ناام  یکارآموز  یهابرنامه.  دارند  یعمل ربهدس  ت کم ده س  ال تج  ایانگلس  تان، کانادا و اس  ترال  ایهحرف

 ت. اما این روش هم خالی از اشکال نیس  1است  یبازآموز  ینارهایو سم  هاکارگاه  رامونیپ شتریکامن ال، ب

ها  نیاز ا کی  چیکه در ه دینمامینکته را روش ن   گرید  یبا کش ورها رانیدر ا  یانتخاب و انتص اب قاض    وهیش   نیب  س هیمقا

  ی مش ابه آنرا در کش ورها ش ودیگرفته م رانیانتص اب قض ات در ا  هیکه به رو  یبدون اش کال وجود ندارد و اش کاالت هیرو

)و بخش ی از نقد آنان   کنندیرا نقد م رانیا  یهاروش  س ندگانیاز نو   یبرخوجود دارد اما جالب آن اس ت که  زین گرید

 د. دانمیقدرت  موجب قوت و گرید  یمشابه همان را در کشورها  ص یح است(

در انتخابات و یا در رافع همه اش کاالت باش د  ایو   داش ته  کامل  یاینتوانس ته مزا کدامچیبودن ه یبودن و انتخاب یانتص اب

اینکه گزینش قض  ات د. نمای دخالت   نشیگز نیتالش خواهد کرد تا در ا یگروه  ایهر ش  خص ، نشیگزانتص  ابات،  

  یی اروپا  ونیکنوانس   6ماده    یراهنماوجود دارد در کتاب  ها اس ت که در همه س یس تم ایهانتص ابی یا انتخابی باش د دغدغ

ها مقامات و قدرت از س  ویدر دفاع از انتص  ابی بودن قض  ات،  (یعادالنه )حقوق مدن یحقوق بش  ر، حق دادرس   

این واق یت که  الزم و ض روری اس ت تا یک دادگاه عادالنه وجود داش ته باش د اما  مجریه در مقابل اس تقالل» خوانیممی

انتص اب  .  ت نیس   6  ماده  نقض م نای به ش وند و قابل عزل هس تند، فی نهس همیقض ات توس م مقامات اجرایی منص وب  

مقامات اجرایی مجاز اس ت به ش رط آنکه منص وبین هنگام انجام وظیهه قض ا«ی خود از نهوذ و فش ار در   از س ویقض ات 

به خودی خود اس  تقالل وی را   ش  ود،میمقام اجرایی منص  وب   یوس  یلهبهاین واق یت که ر«یس دادگاه    امان باش  ند

هیچ دستورال ملی دریافت نکند و وظایف   کند، به شرط آنکه پس از انتصاب وی ت ت فشار قرار نگیرد،میدار نخدشه

 .خود را با استقالل کامل انجام دهد

ش وند،  میمقام اداری منطقه منص وب   از س ویبه همین ترتیب، ص رف این واق یت که قض ات ش ورای حقوق اداری  

انتص اب، آنرا ت ت فش ار قرار  ی آنرا را مورد تردید قرار دهند، مش روط بر اینکه، پس از طرفبیتوانند اس تقالل یا مین

نگاه به ش رایطی   2«نگیرند، هیچ گونه دس تورال مل دریافت نکنند و ف الیت قض ایی خود را با اس تقالل کامل انجام دهند

  اما  ؛دهد که آرزوها«ی اس ت که برای »دادرس ی عادالنه« وجود داردمیکه در این مطلب ات ادیه اروپا آمده اس ت، نش ان 

درروش   ی دیگریهانهیگزت.افتد، فش ارهای پیدا و پنران بر قض ات در راس تای منافع قدرت اس  میهاق آنچه در عمل ات

با   یافراد  ایو   ردیگ میانجام  آموزشقبل از  ایبوده و   یآموزش   ص  ورت   هکه بی قض  ا«ی وجود دارد هاتص  دی پس  ت 

در  یاش کال مختله  یداراها نید هر کدام از انش و میمنص وب   ییاقض    یهاداش تن س ن باال و س وابق مختلف به س مت 

 د. در همه آنرا وجود ندار یروش واحد چگونهیگوناگون است و ه  یکشورها

 

 
  َ مت د االتیا یحقوق  یهاانتخاب و انتصاب قضات در ناام ی ندها یو فرآ میشرا یقیتطب  ةمطال  " یم مدمرد دیس یا ، غمام یول  درنژادیح 1

 140-111ی  1398برار و تابستان  1 َ، شمار10 َدور یق ی، مطال ات حقوق تطب"و فرانسه کایآمر
2  ECHR, “Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights, Right to a fair trial (civil 

limb)”, 30 April 2020, p 45-47 
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   گخاا مگجا ز دضات ت ضابطی  اه   ا  : ا

ی و مراحل گزینش  ی  هاقوانین مختلف، متمرکز بوده و از طریق آزمونن اش  خای، بر اس  ا   ای هدر ایران انتخاب هم

س تی از قوانین مختلف گزینش  فرر 1379و اس تخدام قض ات  نشیقانون گز  ینامه اجرا« نیآ«ش ود در مقدمه  میانجام 

ص وب  آن م  هیو اص الح  1343/ 2/ 19مص وب   یکار آموز  میاس تخدام قض ات و ش را قانون راجع به»: خوانیممیقض ات را 

  م ی ، قانون ال اق دو تبص ره به قانون ش را61/ 02/ 14مص وب   یقض ات دادگس تر انتخاب  می، قانون ش را1347/ 12/ 27

 «71/ 12/ 9مصوب   هیقوه قضا« سیر« فیو وظا  اراتی، قانون اخت61/ 07/ 12مصوب   یانتخاب قضات دادگستر

  ( ی مش ترک دادگس تر  ونیس  ی)کم  1343/ 02/ 19 مص وبی  کارآموز  میقانون راجع به اس تخدام قض ات و ش را 1ماده   در

همین روند، با گس ترش و یا کاهش برخی ش رایم، پس از انقالب اس المی نیز ادامه یافته و به عنوان    1.ش رایم آمده اس ت 

 2.آمده است  1379و استخدام قضات   نشیقانون گز  ینامه اجرا« نیآ« نمونه در

« امر قضا  و استخدام قضات  یداوطلبان تصد یو کارآموز  نشین وه جذب، گز نامهآیین، یک بار دیگر »1392در سال 

 د. با اصالحاتی تصویب گردی

 

 ه   م م حق ا اهسی .4

و ناامیان و دیگر   نیو ضابط یی، قضایادار  مسؤولینو   نیمأمورهمه اشخای مرتبم با پرونده، اعم از مردم،   به آموزش

، در خص وی مس ؤولینحق و تکلیف متقابل مردم و   آموزش اش خای دارای امکانات پش تیبانی از قانون، ض روری اس ت 

 «حق دادرس ی»در  ییباال  ت یاز اهمی، و یا توجه اترام به فرد برای دس تگیری،  دادرس   یو پس از مراج ه برا نحیقبل،  

به   آموزشدر رابطه با   یفراوان یو جزوات راهنما«ها  کتابس  ازمان ملل مت د،  ی  هااز س  وی کمیته.  برخوردار اس  ت 

داده ش ده  آموزش، یدادرس   دادرس ی به  حقو مص ادیق موارد  ، و عامه مردم در ص نوف  وکالکش ورها، قض ات،   رانیمد

 .است 

  نه یملل مت د در زمس ازمان  دفتر »  س ویاز یی« که  قض ا  ت یو ظرف  یکپارچگی ت یمنابع در مورد تقو  یراهنمااز جمله » 

یی که بر اس ا   هاو ارزیابی آن، و توص یه آموزش هیی از نمونهامنتش ر ش ده و بخش 2011« در س ال مواد مخدر و جرم

؛  قض ات آموزشو   ایهحرف  یابیاس تخدام، ارز»:  ی قض ا«ی مختلف نوش ته ش ده با این عناوین اس ت هابررس ی س یس تم

  ، ی(س االر وانید مدل، ایهحرف مدل) ییجذب قض ا یهامدل؛ یحقوق دانش گاه لیمدت ت ص  ؛  یحقوق یمقدمات آموزش

دادگاه در   یبانیانتخاب پرس نل پش ت یمتمرکز برا  س تمیس   ،انتخاب و انتص اب فرآیند  ،و آلمان شیدر اتر ،هیاول آموزش

 ایهکارمندان دادگاه در دادگاه منطق  یقیتش و   زیجوا ،یش غل  ت یرض ا شیافزا  ،هاو مش وق ایپاداش، مزا یهابرنامه  ،فرانس ه

  ، یکیالکترون یاطالعات  یهاس  تمیظرور س     ،یابیعملکرد و ارز  یهاش  اخص ،رفتار و اخالق  یهانامهآیین؛  وتایفدرال  

 یهادر پرونده  یمک حقوقک   ،یررس میو غ  یعدالت س نت یهاس تمیس   ،فنالند  یهااطالعات و ارتباطات در دادگاه  فناوری

بر کار   یناارت  یهاس میمکان؛ ییقض ا  یهاس تمیعملکرد در س    یابیدر ارز یدیمراحل و مباحث کلی؛  : مدافع عمومیهریک 

رفتار   یکدها؛  عملکرد  یابیارز  یهاس تمیس   جادیا  یبرا یالمللبین  یرهنمودها؛  ییدادگاه و اص ال  قض ا  یابیارز؛  هادادگاه

 
 19/02/1343مصوب:  ،یکارآموز م یقانون راجع به استخدام قضات و شرا 1

  31/01/1379 و استخدام قضات نشیقانون گز ینامه اجرا« نیوکالت آنالین، آ« سایت  2
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و مطالب تهص یلی    1«مت ده  االتیدر ا یانض باط  یهاابتکار عمل، روش و مجازات؛  هامجازاتو  یانض باط  یهازمیو مکان

 ت.  ی اسآموزشدیگری که تجربیات و رهنمودهای 

: کتابچه  یهریک  یدادرس     یهافرآینددر  یحقوق  یهاهنگام به کمک زود یدس  ترس    با عنوان » 2همچنین کتاب دس  تی

، موارد فراوانی در جرت حق  ایهص  ه  158« اش  اره کرد در این کتاب  گذاران و دس  ت اندرکاران  اس  ت یس     یراهنما

 : خوانیممیداده شده، ازجمله   آموزشدادرسی 

 زود  یاز دس ترس    نانیاطم  در جرت ها  و برنامهها  اس ت یس    یتوس  ه و اجرا  یبرا  یعمل یراهنما  کیکتاب، به عنوان   نیا

س   ازمان ملل و  ارکان  از س   ویش   ده  نییت  یالمللبین  یاس   تانداردها ی، از جمله با اجرایحقوق  یهاهنگام به کمک

مقابله با    یبرنامه برا  نیا.  ش ده اس ت   تریه یهریک   یدادرس    یهاس تمیدر س    یحقوق  یهابه کمک  یدس ترس    یهادس تورال مل

 :با آن روبرو هستند، از جمله  یحقوق  یهابه کمک  یدسترس نیچن نیدر تضم  کارکنانکه    یی است هااز چالش  یبرخ

 یحقوق  یهازودهنگام به کمک  یسازمان ملل در رابطه با دسترس  یهامهاد اصول و دستورال مل  حیتوض ✓

 .یحقوق  یهابه کمک  عیسر  یدسترس تأمینو موانع ها چالش  کیستماتیکاوش س ✓

  ی وکال، ک ارمن دان دول ت و دس   ت ان درک اران )اس   تم دارانی  ب ه س      ت ی  توس     ه ظرف  یبرا ییابزاره افراهم آوردن   ✓

کمک به آنرا در   ی( براگرانیو د یجام ه مدن  گرانیبازداش ت، باز  نیمأمور، سی، دادس تان، افس ران پلی، قاض  یدادگس تر

 .و موانعها چالش  نیغلبه بر چن

 .مختلف ییقضا  یهااز حوزه ییهابا استهاده از نمونه  یو ابتکار  یعمل  یهاحلراه  یبرخ  شنرادیپ ✓

 3.(قیت ق  ینرادها  ریسا  ای) سیو پل  یحقوق  یهاارا«ه دهندگان کمک  یبرا یآموزشمنابع   هیتر ✓

 د. دا آموزش ادرسیتوان موارد مرمی را در حق دمیدر این کتاب و مشابه آن 

 دضائی    ا هت ت مأموه:  لف

به   دیبا نکهیمردم بدانند و از ا جام ه و  خود را نس بت به فیتکال  ی و انتاامی و قض ا«ی، الزم اس ت امور ادار  مس ؤولین

 ییقض ا  نیو ض ابط  هاهدادگاش بهو    هادادگاه مس ؤولاش خای  نیهمچن. دنآگاه ش و ،  هتدین اتهاق آنان کمک کنند تا تخلف

 ، راتخلف  ای  جرم    ع ازپس از اطالح دود اختی ارات و تک الیف ق انونی خود    ن هیمختلف در زم  یه اآموزشالزم اس   ت  

؟  آیا حق بازداش ت دارند با آنان برخورد کنند  توانندیتا چه حد م مطلع باش ند کهدعوا   نطرفیحقوق همچنین از . بدانند

در کج ا این موارد الزم و در کج ا  ؟  اده منع کنن دتوانن د فرد را از تم ا  ب ا خ انو میآی ا  ؟  آی ا حق اه ان ت ی ا درگیری دارن د

ی دادرسی هاآموزشاف ی، و انواع و اقسام ترلزوم پیگیری در موضوعات غیر؟ حق بازداشت موقت اموال؟  ممنوع است 

)اعم از   نیم أمور  یبرا، ه او پس از بررس   ی پرون ده  نیقب ل و ح  یه اآموزش  هاهتم ام ب   مس   أل هبن ابراین،  د.  را ب ای د ببینن  

حق  »  مس أله رد  ایهژیو  ت یاز اهم..(  . ین اجرای احکام مالی و جزا«ی و مدنی، ومأموراداری، قض ا«ی، ض ابم، زندانبانان، 

دارد و به آنان   یتیاکش  دعوی یا  که   یندانند کس   یانتاام  یروین نیمأموربرخوردار اس ت اگر به عنوان مثال  «دادرس ی

را  یپر کن د و چ ه م دارک  دی  را ب ا ییه اچ ه فرم  ای  آن ان بگ ذارد و   اری  را در اخت یچ ه اطالع ات و امک ان ات دی  ب ا  کن دیمراج  ه م

 
1 UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, “Resource Guide on Strengthening 

Judicial Integrity and Capacity’, 2011, p 120-126 
2 Handbook 
3 UNODC,  United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, “Early access to legal aid in criminal justice 

processes: a handbook for policymakers and practitioners’, criminal justice handbook series, UNITED 

NATIONS, New York, 2014, p 3-26 
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  ا یمترم  کیحقوق   دقیقاًندانند که    در حین دادرس  ی به خوبی و قض  اتها و دادس  تان ارانیداداگر   نیهمچنارا«ه کند، 

و چه  به آن عمل نخواهند کرد  طب اً  در جرا«م چیس  ت؟ «عادالنه »رس  یدگی  یبراو »حق جام ه« دعوا   نیاز طرف یکی

 . بسا با دلسوزی خالف کنند

 تأکید یبازآموز  یهادوره  بر اجرای  خص وص اً، ش ده ینام گذار 1یو عرض   یطول  هایآموزش هب  کهها آموزش  هاینگون

و   ییقض ا  یهمه اجزا  ادار  یمهص ل و الزم برا  یهاآموزشبه مردم،    یاس ت در جرت احقاق حق دس ترس    الزمش ده و 

که باید   ایهو یا هر پرونددعوا   نی، برگزار ش  ود و آنان بتوانند با علم و دانش نس  بت به طرفنیو ض  ابط ییش  به قض  ا

 د. عمل کناف ی« وارد شوند،  تر»غیر

 : در خصوی وظایف قضات آمده است  مت ده االتی، اییاخالق و رفتار قضا یراهنمادر 

 د. ، به طور خای و سخت گیرانه انجام دهمنصهانهیک قاضی باید وظایف دفتر را به صورت   ✓

در انج ام وظ ایف مقرر در ق انون، ق اض   ی ب ای د از .  ارج ی ت دارد ه اوظ ایف دفتر قض   ایی بر س   ایر ف  الی ت  ✓

 :استانداردهای زیر پیروی کند

 . ی داوریهایت مسؤول - 

منافع حزبی، س ر و    تأثیرخود را حهظ کند و نباید ت ت   ایهیک قاض ی باید به قانون وفادار باش د و ص الحیت حرف(  1)

 .صدای عمومی یا تر  از انتقاد قرار گیرد

تصمیم بگیرد، مگر اینکه رد صالحیت شود و باید نام و قانون  قاض ی باید موارد ت یین ش ده را بشنود و درباره آنرا  (2)

 .حهظ کند را در کلیه مراحل قضایی

و س ایر افرادی که قاض ی به عنوان مقام رس می    وکالمنص هه، ش اهدان،  هیأتیک قاض ی باید در برابر اص  اب دعوا،   (3)

 2.ردیک قاضی به چنین مواردی احتیان دا.  کند، صبور، با وقار، احترام و خوش برخورد باشدمیبا آنرا م امله 

ها  کارکنان و دادگاه 3ییقض ا آموزش همس أل« بر قایدر آفر  یو کمک قانون  یدر مورد حق دادرس  ها ییاص ول و راهنمادر »

 ت.  شده اس تأکید

  ی اخالق فیو وظا هامناس  ب برخوردار باش  ند و از آرمان آموزشاز  ییکنند که مقامات قض  ا نیالف( کش  ورها تض  م

و حقوق بش ر آگاه    یدعاو ریو س ا  یحقوق افراد مترم، قربان یبرا  یو قانون  یقانون اس اس    یهات یخود، حما  ت یمأمور

 د.  ننیبب آموزشرا ،  شناخته شده است   ت یبه رسم  یالمللبینو  یمل  نیقوان  از سویکه   یاساس یهایو آزاد. شوند

 لیرا تش ک ییمقامات قض ا آموزش  یهاکال  آموزش یبرا  ی( کش ورها در ص ورت وجود، مؤس س ات تخص ص  ب

 .کنندمی  قیتشو   قایمنطقه و سراسر آفر  ینرادها را در کشورها نیا  انیم یدهند و همکارمی

 
ای هستند که همانند مقطع دبستان، دبیرستان، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، تخصصی و امثال آن،  های دورهآموزش،  آموزش طولی«»  1

 گویند. میی« نیز چندمقط آموزش افقی« یا »شود، به آن »میکالسیک منتری م موال به مدرک 

به صورت »دورههایی هستند  آموزشهای عرضی«،  آموزش» بهکه  یا عمق بخشی  بازآموزی  پژوهشی،  کال آموزش،  های کوتاه مدت«  های 

های کارآموزی، در ارتباط با شغل خای و یا تخصص افراد، در جرت آشنا«ی هرچه بیشتر با جز«یات و یا در جرت آموختن ابزار مرتبم  دوره

 شود میآموزش عمقی« نیز گهته آموزش عمودی« یا »شود که به آن »یم افزارهای کاربردی( برگزار )از قبیل نرم
2 Guide to Judiciary Policy, “Code of Conduct for United States Judges “, 2014, p 5 
3 judicial training 
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مداوم برخوردار ش  وند، از جمله، در  آموزشدر طول کار خود از   ییمقامات قض  اکنند که  می نی( کش  ورها تض  من

  1.الزم را ببینند  آموزش.  یتیو جنس  ی، فرهنگینژاد  یهات یصورت لزوم، در حساس

ی در جرت  المللبینو س  مینارهای داخلی و ها توان به کنهرانسمیی فراوان اس  ت از جمله  آموزش   ن اقدامات  ایهنمون

پارلمان گرجستان    یوسیلهبهاز آن   ایهشود نمونمیارتقا  دانش حقوقی اشاره نمود که درایران و دیگر کشورها برگزار 

عدالت  س  تمیدر س     یحقوق  یهابه کمک یدس  ترس     یالمللبینکنهرانس ی با عنوان »المللبینبا همکاری چندین نراد  

شود و شرکت دربرخی از میو از این نمونه هر ساله در گوشه گوشه جران، برگزار   2برگزار شد 2018ی« در سال هریک 

 د. «ی از قبیل م اسبه در ارتقا  شغلی دارهامشوقها آن

 

 دضات اه   ا     مواش: ا

طبق قانون  ت.  قضات، چه قبل از استخدام و چه پس از آن اقداماتی انجام داده اس  آموزشجمروری اسالمی در راستای  

که  ش وند: میانتخاب   ریز  میمردان واجد ش را  انیقض ات از م  1361/ 02/ 14  )مص وب(یانتخاب قض ات دادگس تر  میش را

، هرچند تا رس  یدن به انده، احکام قض  ا«ی گرفتهاجنس  یت، در مواردی ت دیل ش  ده و بس  یاری از خانم مس  ألهب دها 

 د. ی فراوانی وجود دارهاوض یت مطلوب، گام

ش رایم دانش کافی برای قض ات و    1361/ 02/ 14ی مص وب  انتخاب قض ات دادگس تر  میماده واحده قانون ش را 5در بند 

 3.کادر قضا«ی تبیین شده است 

خرداد    12ی مختلهی در طول م دت خ دم ت برای قض   ات در نار گرفت ه ش   ده اس   ت در ت اری   ه اآموزشهمچنین  

  ی کش ورها  ییس اختار قض ا  ش تریارتباط و ش ناخت ب، تا ش د یازاندهرا  «کش ورها ییبه س اختار قض ا یس امانه دس ترس  »1399

به   جران  یکش ورها ییاقض   یس امانه نرادها نیدر اد. دردس تر  همه جام ه حقوقی کش ور و از جمله قض ات باش   ایدن

 36ا،  یکش ور در آس   38کش ور در اروپا،   46،  یش مال یآمریکاکش ور در  33ش ده که ش امل   یهر قاره بارگذار کیتهک

،  یدادگاه عال،  یدادگاه قانون اس اس    یکش ورها دارا نای ههم  .اس ت   یجنوب  یآمریکاکش ور در  35و  قایکش ور در آفر

به   یو امکان دس ترس   یس امانه، م رف نیا یازاندههس تند که در مرحله نخس ت را  دناریفدرال و دادگاه تجد  یدادگاه عال

  یی قض ا  ینرادها  ریس ا ندهیقرار اس ت در آ وش ده  ریکش ورها امکان پذ  یو وزارت دادگس تر  ییقض ا  عمراج نیتریعال

 4د.شو   یکشورها هم بارگذار

ی  هادادگس تری و یا دیوان عالی کش ورها قراردارد و فررس تی برای دس ترس ی به روشی  هادر این س امانه، آدر  س ایت 

«ی از روند قض  ا«ی آنان را دریافت و با مش  اهده »نقاط هاتوان بخشمیحقوقی دیگر کش  ورها اس  ت با مراج ه به آن  

ی اینگونه، هرچند مهید اس ت، اما  هازشآمو ، از تکرار آن پرهیز کرد، هاقوت«، از انان الگو گرفت و با مش اهده »ض  ف«

 
1  African Union, African Commission on Human & Peoples’ Rights, “principles and guidelines on the right 

to a fair trial and legal assistance in africa’, 2003, p 5 
2 The Parliament of Georgia, “international conference on access to legal aid in criminal justice systems”, 

2018 
 02/1361/ 24مصوب:   ،یانتخاب قضات دادگستر می قانون شرا 3

 یی به ساختار قضا  یسامانه دسترس  یحجت ا  علم الرد   دیس  ، 1399خرداد    12،  ی یحنانه شه)ایرنا(،  میخبرگزاری جمروری اسال   4

 .شد یاندازکشورها راه 
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گام نخس ت آش نا«ی با روش حقوقی دیگران اس ت، و با توجه به واق یت عدم آش نا«ی بس یاری از اش خای حتی قض ات 

بین موض وعات،   ایهی مقایس  های خارجی، فوا«د فراوانی نخواهد داش ت، لذا ض روری اس ت، پروژههاعالی رتبه با زبان

ت ریف ش ود و در هر کدام، از دانش جویان  . . . ختلف دعاوی، ش یوه رس یدگی، ش یوه تش کیل پرونده وعناوین و اش کال م

ی حین خدمت، به عنوان کار عملی و علمی،  هاآموزشدوره دکتری و فوق لیس  انس، و یا قض  ات ش  اغل در جرت  

 د. بتوان برتر فا«ده برخواسته شود که »تک موضوع« را با دقت و جز«یات، مقایسه و تطبیق نمایند، تا 

ی  غمام  یم مدمرد دیس و  درنژادیا  ح  یولتواند راهگشا باشد مقاله حقوق تطبیقی نوشته آقایان میاز آن چه  ایهنمون

و   آمریکا  َمت د االتیا  یحقوق یهاانتخاب و انتص  اب قض  ات در ناام یهافرآیندو   میش  را یقیتطب  ةمطال "با عنوان  

تواند در میاس ت که در آن با ذکر جز«یات، روند گزینش و انتص اب یا انتخاب قض ات بررس ی ش ده اس ت و  "فرانس ه

توان میاز همین نمونه   1.یک موض وع مش خص، راهنمای خوبی برای پژوهش گران و مدیران و تص میم گیرندگان باش د

بر  ی»مروربا عنوان   یرم مدص  ادقیم نیحس   که با ترجمه آقای دکتر   3،اس  تیوبراندون نوش  ته 2»حقوق جزا«  کتاببه 

ن کتاب آن اس ت که متن انگلیس ی و ترجمه فارس ی  ای  هارزش افزود. چاپ ش ده اش اره کرد  4انگلس تان« یحقوق جزا

دلیل  هرس یده و با مطال ه آن، ب، به چاپ  1995و  1994ی  هات آزمون حقوق جزای دانش گاه لندن مربوط به س الس ؤاال

جز«یات حقوق جزا در انگلس تان آش نا ش د و با توجه به آن که مترجم، متن با  توان میی، آموزش  ی هادارابودن پرونده

بدیری اس ت که  . راهگش اتر اس ت آن را مطال ه کرد، مطال ه متن انگلیس ی،   دقیقاًت رانیز آورده، که بتوان  س ؤاالانگلیس ی  

را با دقت کامل انتقال داد، همچنین در برخی  ها  توان تمام مهروم واژهمیترجمه )هر چند مترجم، توانمند باش   د(، ندر 

توان واژه من اس   ب ودقیق را ی اف ت و رع ای ت ام ان ت در آوردن متن اص   لی در کت اب پیش گهت ه، برای  میموارد، ن

 .پژوهشگران، مهید است 

را به رایگان در اختیار   هاآن  تألیف،دارد که الزم اس ت قوه قض ا«یه ض من خرید حق  ی فراوان دیگری نیز وجود  هانمونه

ی  هاتواند با گسترش پشتیبانی از نوشتهمیهمچنین  .  و دیگر اقشار مردم قرار دهد وکالقضات و دانش پژوهان حقوق و  

 د. قضات و کارکنان، مورد استهاده قرار ده آموزشجدید، آن را در ارتقا  

    ت ضابطی  مأموه   مواش: ج

ین م أمور،  ه این زن دانم أمور،  ه این اداری دادگ اهم أمورین اعم از ض   ابطین )ک ه در برخورد ب ا مترم ان هس   تن د( ت ا م أمور

هس تند تا با   آموزشین اعزام زندانی و همه افرادی که با طرفین دادخواس ت، برخورد دارند نیازمند مأمورحکم،   یاجرا

قانونی با مترمین، و یا اقدامات خارن از غیری خش  ن و هاحقوق و تکالیف مترم و دادخواهان آش  نا باش  ند، برخورد

 د. ین باشمأمورو ناارت بر همه  آموزشزم است ضوابم قانونی  جرم است و جرت »اجرا  ص یح دادرسی عادالنه« ال

 
  َ مت د االتیا یحقوق  یهاانتخاب و انتصاب قضات در ناام ی ندها یو فرآ میشرا یقیتطب  ةمطال  " یم مدمرد دیس یا ، غمام یول  درنژادیح 1

 140-111ی  1398برار و تابستان  1 َ، شمار10 َدور یق ی، مطال ات حقوق تطب"و فرانسه کایآمر

2 Criminal Law  
3 Stave Brandon 

«، نشر حقوقدان،  Stave Brandon«، نوشته »Criminal Lawانگلستان«، ترجمه کتاب »   یبر حقوق جزا   ی»مرور  ن،یحس   یرم مدصادقیم  4

1375 
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گس ترش خواهد یافت   طب اًنباش د،    آموزشپلیس در ایران وجود دارد و اگر   یوس یلهبهاز اقدامات غیرقانونی   ایهنمون

با مترمان در ی خش  ن هاتوان به »مجرم گردانی )تش  ریر(« بدون مجوز قض  ا«ی، اش  اره کرد، و یا برخوردمیاز جمله  

 د.  شو که گزارش میها  بازداشتگاه

 

 ماام  مواش .ا

ش یوه    آموزشحقوق ش خص ی و اجتماعی و اداری دوم   آموزشبرای مردم، حداقل در دو زمینه الزم اس ت اول  آموزش

تواند مردم را از اش   تباه، خالف، میها حقوق اجتماعی و فردی در همه زمینه آموزش؛  پیگیری اختالفات و ش   کایات

آنکه  لیبه دل یفرد  چیکند که همی  دایپ  ت یاهم  ش تریب یبا قانون و حقوق، زمان  ییآش ناد. جرم و دیگر مس ا«ل هش یار نمای

به همان  نیکند بنابر ا ییقض ا ب یعدم ت ق یتواند در ص ورت ارتکاب جرم، ادعامیجام ه آگاه نبوده، ن  یبه قانون جار

 .مرم است  زیو مقررات ن نیبا قوان  ییو آشنا یقانون الزم است، آگاه  ینسبت که اجرا

داش ته باش ند و    یحاکم بر جام ه خود آگاه  نینس بت به قوان دیبا  ییو روس تا  یدر جوامع ش رر یزندگ   یافراد برا همه

  ن یافراد از قوان یاز ن اآگ اه یده د ن اش    می  یک ه در ج ام  ه رو ییه ااز تخله ات و جرم  یلیخ دی  ش   ا. کنن د  ت ی  آن را رع ا

  1.سازدمیرا آشکار   ت یوض  نیا زین  ییقضا  یجار یهااز پرونده یبرخ  یباشد که م توا  یجار

اش تغال مراجران که طبق    یبرا یگر با قراردادخوانیم »امیمنتش ر ش ده چنین   قانون اس تخدام هلنددر مطلبی که با عنوان  

ش ما مرم خواهد    ی، قانون اس تخدام هلند برادایهش ود به هلند نقل مکان نکردمیکش ور م ل اقامت ش ما اداره   نیقوان

ارا«ه  مدارک ت ص  یلی  یابی، ارزی: اجازه کار، قراردادها، اخران، مرخص   نیقوان  نیبر مرمتر  یفص  ل مرور  نیدر ا. ش  د

  ی متن رس م دیبه ش ما اس ت، اما در ص ورت ترد  یرس اناطالعمتن به مناور  نای هک   دیتوجه داش ته باش    لطهاً.  ش ده اس ت 

 2«.است  یقط   شهی( قانون همی)هلند

انجام دهند تا   مختلف  یو نرادها قض  ا«یهاس  ت که قوه   یمردم، ض  رورت  یعمومحقوق و تکالیف  آموزشدر ایران نیز 

ی،  فرهنگ  یهاس  ازمان،  هارس  انه،  مایص  دا و س     ش  ودانجام  آگاهی عمومی نس  بت به مراحل مقدماتی »حق دادرس  ی«

الزم اس ت در   قوه یس ازمان اداری مختلف  هاقس مت و  قض ا«یهقوه    ی و پیش گیری، م اونت فرهنگینی، دیعلم  ینرادها

، انجام ش ود تا الیس ر،  ش نامهینما، لمیف،  کتابمقاله،  لاش کاتواند در میکه   ش ندرا داش ته با  یمؤثراقدامات   نهیزم نیا

مراج ه نمود   قضا«یهقوه   یامور فرهنگ یرساناطالع  گاهیپا  ت یتوان به سامیصورت گرفته است از جمله  ی  اقدامات  کنون

ه ا هش   دار  ن هیدر زم  ین اگونگو   یه ابخشه ا  یمختلف و خبرگزار  یه ادر رس   ان ه  نیو همچن  ی را در آن دی دو موارد

 د.  باش  مؤثر که در آگاهی بخشیدن به اب اد »حق دادرسی«وجود دارد   یمختلف حقوق  یهاآموزش

 

  ظاهت مسگجا با بجه ااا دضجی  ب یاا   دا و  .5

،  درون س  ازمانیعملکرد   برکنترل و ناارت   .اس  ت   یداش  تن بر کار یبان دهیمراقبت، ت ت نار و د یناارت، به م نا

  ی هِنر. کندمیرا دچار مش  کل  ت یریکم رنگ بودن آن، مد  ایرود که نبود میبه ش  مار   یتیریاز اص  ول مد یکیامروزه  

 
 1، ی 1395 ن،یدانش آموزان با حقوق و قوان  ییالزامات آشنا ،یعل یبی حب 1

2 Site “access-nl.org”, 2021, p1 
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خالص ه   زیرا در پنج چ  ت یریفن مد  ایعلم   ی( عناص ر اص ل1841  - 1925)  کیکالس   ت یریاز دانش مندان مد  یکی 1و یفا

 .و کنترل و ناارت یهماهنگ یفرمان ده، یسازمان دهامه، برن میکرده است: تنا

ین  ترو ص الح هم باش دها  ، حتی اگر با برترین ش یوهمی ش وده انتخاب یا انتص اب قض ات و کادر اداری انجام  ألمس   س پس

ی الزم حرکت کنند، تض مین کافی برای  هابدون کنترلهم گزینش ش وند، چنانچه در طول مس یر کاری،  علمی اش خای  

توانند به مردم ظلم نمایند و بر خالف حق و قانون، خطا و عمد و س و  اس تهاده  می»دادرس ی عادالنه« وجود ندارد، و 

رش  وه و  داده اس  ت، بتوانند مقاومت نموده و لغزش نکنند، و از ها کنند و قض  اتی که در برابر »قدرت« که قانون به آن

به حال خود   و اعمال قانونرا بدون ناارت  ها توان آنمینیاز دارد، و ن  به اعتماد به نهس باالییپوش ی کنند،  چش م هدیه

  رها نمود.

 مس  أله  ،دارد تأکیداحکام قض  ا«ی   مؤثرکه بر حق پیگیری    ثاقیم 2ماده   3بند ن قس  مت  بر همین اس  ا  الزمه اجرا   

  کند که  .تض مینن  :ش ود کهمت رد می  میثاق این طرف هر دولت :  ناارت بر عملکرد قض ا«ی اس ت در این بند آمده اس ت 

ش هافیت و پاس خگو بودن، هم  بدهند.«  اثر ص  یح م رز بش ود ترتیب  آن  حقانیت   که تالماتی به »نس بت   ص الح مقامات

، موجب اقتدار مردم و تض مین »دس ترس ی هاناارت مس تمر بر عملکرد  مقدمه ناارت اس ت هم عملیاتی ش دن آن و

ش  ود و هر امر دیگری که بر »دادرس  ی میبودن و ش  هافیت، فقم در ناارت خالص  ه ن  مؤثرهرچند، ش  ود  میعادالنه« 

 .ن بند است ای  هداشته باشد مورد توج تأثیر«،  مؤثر

 3برشمرده و در بند  قانون اساسی جمروری اسالمی تکالیف و اختیارات قوه قضا«یه را و پنجاه و ششم  کصدی  اص ل در

و   نیمجرم  ریو ت ز مجازات ب یو ت ق جرم کش  فآمده » 4ش  ده، و در بند  تأکید«  نیقوان یاجرا  بر حس  ن ناارتبر »

کرده   تأکید 5جرم، ناارت و بازرس ی اس ت و در بند « که الزمه کش ف  اس الم    ییجزا مدون حدود و مقررات  یاجرا

« بر  مؤثرارت ا« و اولین اقدام برای پیش گیری، »ننیمجرم و اص ال  جرم  از وقوع  یریش گیپ یبرا  مناس ب  اقداماس ت »

در . . . ی و تقنینی و تبلیغی وآموزش  عملکرد کارگزاران اداری و دولتی، از جمله قض ات اس ت این س خن، نافی اقدامات 

 د. دار  ایهمردم و ادارات نیست و این اصل، شمول مهرومی گسترد

قض ات و کادر و ض ابطین قوه قض ا«یه تا حدی اهمیت دارد در حالی که در اس الم،   خص وص اًناارت در امور کارگزاران،  

انتخاب قض ات    میکه در ش را  ییهایریختگس  افزون بر در اس الم،   .به ص راحت، »س و  ظن« و »تجس س« منع ش ده اس ت 

حکومت حض رت ی  هریس  . همواره در م رض ناارت اس ت  منص وب  یقاض   زیمنص ب ن نیا  یمطر  اس ت، پس از تص د

  « یس ود دو«لاز اص  اب خود به نام »ابواأل یکیمش رور اس ت که . در این خص وی می باش د  ژهیتوجه و نی، مب(ع)  علی

ش د؛ حض رت    ایرا جو   خود عزل لیس ود دلابواأل.  کار بر کنار نمودند ازرا به ش غل قض ا منص وب و در همان روز او را 

 2.دعوا بلندتر بوده است  نیکه در م اکمه، بانگ آواز تو از آواز طرف دمیشن :فرمودند

در راس تای »ناارت« بر »دادرس ی عادالنه« رهنمودها و کتب و مقاالت فراوانی هس ت از جمله در   المللبیندر حقوق 

ی« در هریک   یدادرس     یهاس  تمیس    در  یحقوق  یهابه کمک  یدس  ترس    یاص  ول و رهنمودها؛  س  ازمان مللکتاب »

  :ت ی« چنین آمده اسو ناارت بر ارا«ه دهندگان کمک حقوق میتنا» 15شماره  دستورال مل  

 
1 Henri Fayol 

، 1390، زمستان 76 ی/ شماره75( سال یپژوهش ی)علم یدادگستر  ی، مجله حقوق"بر رفتار قضات ی ناارت انتاام ندیفرآ"جواد،   یطرماسب 2

 229-209ی 
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  ی کند، کش ورها با همکارمی نیرا تض م  ییو پاس خگو   ت یموجود که ش هاف  یمل  نیو با توجه به قوان 12اص ل    ت یبا رعا

 .دیبا  ایهحرف یهاانجمن

 .شده است  نییت   یاعتبار ارا«ه دهندگان کمک حقوق تأیید  یبرا ییارهایکه م  دیحاصل کن  نانیالف( اطم

مناس ب   یها، با مجازاتایهمناس ب حرف  یهات ت مجازات  یکه ارا«ه دهندگان کمک حقوق  دیحاص ل کن  نانیب( اطم

 د. هستن ،تخلهات  یبرا

  ی گونه پرداخت چیمجاز به درخواس ت ه  یحاص ل ش ود که ارا«ه دهندگان کمک حقوق نانیتا اطم دیوض ع کن  ینی( قوانن

 .کار باشند  نایهکه مجاز ب  ی، مگر در مواردستندین  ینه ان کمک حقوقیاز ذ

  ی بررس   طرفبی  یهاارگان  یوس یلهبه  یارا«ه دهندگان کمک حقوق  هیعل یانض باط  اتیکه ش کا  دیحاص ل کن  نانی( اطمد

 .شودمی

 1از فساد  یریبا هدف جلوگ   ژهی، بو یحقوق  یهاکنندگان کمک تأمین یمناسب برا یناارت  یسازوکارها جادیا  (ه

ناارت بر حس ن رفتار  ها یابد که یکی از آنمیبر این اس ا ، »حق دادرس ی« به ناارت بر همه مراحل »دادرس ی« تس ری 

 د. است تا تضمینی بر اجرا  عادالنه باشها ین زندانمأمورقضات، کادر اداری، ضابطین و 

 ،اا ر  :  لف

« و  خانهیم بس؛ بند دارند؛یکه م کومان و تبرکاران را در آنجا نگه م  ییجای »م نبه  دیعم  یفارس      فرهنگدر   ندانز

اهچال، یحبس، دوس تاق، دوس تاقخانه، س جن، س لول، س  هگاه،  یتوقخانه، ی، بند، بند2بازداش تگاهاس ارتگاه،   مترادف با، »

ی آن دقت کافی  هااس ت اما الزم اس ت در ش یوه و روش ییامور قض ا  اتیاز ض رور یکی زندان اس ت 3ی«م بس، هلهدون

 د.  شو 

 ضاتهت هبا ت حا  خا و اه ا ر  یا : ا

هس  تند که در   افراد جام ه نیرتریپذب یآس     اس  ت که جز  انیخانواده زندان مس  أله  هادر امور زندان  ت ینکته حا«ز اهم

آنکه سرپرست  سبب به ،دارند که یاقتصاد  کالتهستند عالوه بر مشمواجه   یفراوان  زندگی خصوصی خود با مشکالت

بر    دیمز متوجه آنان خواهد ش د،در س طح جام ه جبران ناپذیری  یروان مش کالت ،انددس ت داده در کانون خانواده از را

. می گذارد یخانواده افراد زندان  یبر دوش اعض ا  ینی، بار س نگدارد  تأثیرمجرمان  که حبس بر ان طوریهم  .علت اس ت 

دارند، اما حبس دس ته هنوز وجود  ها  ییایپو  نایههم.  اس ت   یو انگ اجتماع یروان  ی، فش ارهایمال  یش امل فش ارها  نرایا

مربوط به  اتتأثیراز   یاریبس   .  اس  ت   کرده جادیاها از م له  یاریرا در بس     یش  تریقابل توجه ب  اتتأثیر زانیم یجم 

کند،  مینهر اعالم    ونیلیم 1.5رقم را  نیا یف ل یهانیتخم.  اس ت که در زندان پدر و مادر دارند  یت داد کودکان  شیافزا

ارقام نش  ان   نایهک  ییاز آنجا. اس  ت  14در  1  ایپوس  ت رقم ههت درص  د    اهیکودکان س     یحبس برا ینژاد  ییایاما پو 

 
1  UNODC,  United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, “Early access to legal aid in criminal 

justice processes: a handbook for policymakers and practitioners’, criminal justice handbook series, 

UNITED NATIONS, New York, 2014, p 3-26 
   زندان کیاست، نه  یبازداشتگاه ناام کی "بازداشتگاه"واژه  یسیدر انگل 2

“Note that in Britain a 'detention centre' is a military detention facility, not a prison” 
  bastille” , bastille,, gaol, hold, imprisonmentjail , lockup, , penitentiary“prison یسیانگلدر  3
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را  نیش دن والد یزندان  یاز کودک   ایهکه در دور  یپوس ت  اهینس بت کودکان س    نیاس ت، بنابرا هروز کیدهنده ش مارش  

   1.است   شتریب  یکنند، بطور قابل توجرمیتجربه 

اتهاق خواهد افتاد   ی یطبکامالً  اس  ت که   یمالقات با زندان ، آن همدندار  زیمش  کل بزرگتر ن  کی  انیزندان  یهاخانواده

  ی هاانس ان یجرم باش د خانواده وم یاگر فرد یحت  باش دافراد   نیدر دس تر  اها مالقات الزم اس ت تا زندان نیا  یبرا

 .نداشتند براز آنرا اصالً از جرم خ  یاریجرم با او نداشتند و چه بسا بس  نهیدر زم  یاری و کمک  م موالًهستند و  یگناهیب

  ن ی هس   تن د بن ابراه ا  در جرمهمک ار همس   ران و فرزن دان خود    یخ انوادگ   یهس   تن د ک ه در ب ان ده ا  یکم  اری  افراد بس    

باید  همچنین   هازندان .رندیقرار بگ  هاسازمان زندان  س ازی مناسب   مورد توجه س اختمان دیبا انیزندان  گناهیب  یهاخانواده

و   یمالق ات حض   ور  یبرا  ییه امک اند  ن  ه ل داش   ت ه ب اش    أمت   انی  خ انواده زن دان  یرا برا  یمختلف اق دام ات  یه ان هیدر زم

  ی تیو امور ترب  هاس ازمان زندان نامهآییند.ینما  یریش گیپ  م ض الت اجتماعیاز   یاز بخش   تواندیم  انیانزند  یخص وص  

مطابقت   یالمللبین  ثاقیمطر  کرده اس  ت که با م  انیزندان ینگردار  وهیش    نهیو در زم  نهیزم نیرا در هم یموارد فراوان

 2.آمده است  زین یاسالم  یجمرور  یکه در قانون اساس یدارد و بر اسا  آن موارد

 حیوق ا ر  یا  اه میثاق: ج

ش ده و   تأکید  ثاقیامر در م نیا .دنمجازات ش و  دیرا مرتکب ش ده و با  یمختلف جرم  یهانهیدر زمو زندانیان    م کومین

کرده   تأکیدن کش ورها  مس ؤوالاما ش رایطی برای آن در نار گرفته و به   قرار گرفته اس ت  رشیمورد پذ  یحض ور زندان

 .است  انیزندان  یبازپرور(، 11ماده  3بند از زندان ) میثاق هدفد.  را رعایت نماینها است که آن

 انیزندان  یاجتماع  ت یثیح  و اعاده اص ال  آن یاس اس   هدف  خواهد بود که نیبا م کوم  یرفتار متض من  هازندان ناام» 

مترمان و    افراد مختلهی وجوددارنددر زندان  دارد  تأکید« بر همین اس ا  مواد مختلهی از میثاق بر حقوق زندانیان باش د.

در هر زندان اس ت   یفراوان  یکیزیامکانات ف ازمندینها  آنرا در زندانبندی طبقههس تند و  یطبقات مختله یمجرمان دارا

 و نیز نیاز مجرم  نیمترم و تهکیک  بزرگس   ال  انیاز زندان کودکان زندانی  ثاقیمها  قرار اس   ت بر اس   ا  آموزه  یوقت

 یهاندانزص  ورت الزم اس  ت   نیدر ا  ...ید و انواع و اقس  ام جداس  ازنجدا ش  و  یعاد نیخطرناک از مجرم نیمجرم

تبیین  عدم قدرت به انجام ت رد   یزندان برا  ت یممنوعمیثاق    11ماده در د. ی ساخته شود تا اهداف میثاق، اجرا شو فراوان

 «.کرد یزندان  ست یخود ن یت رد قرارداد کی  یاجرا قادر به  که  علت  نای هتنرا ب توانیرا نم  کس چیهشده است »

در قط نامه مجمع  1988دس امبر   9« در تاری  حبس  ایافراد ت ت هر گونه بازداش ت   یاز تمام  ت یمجموعه اص ول حما»

اص ل بیان ش ده  39به تص ویب رس ید و در آن در خص وی برخوردبا زندانیان در توض یح مواد میثاق،   173/ 43  یعموم

   3.است 

 مرل بااپاتهت ت  ص ح  یستا   ر مگگاها ا ر  ؛  یر ا ر  یا   ا ت  : ا

واق یت ندارد،   میبدانآنرا ندامتگاه  یا   واس ت   مجرم افراد  بازپروری یمکان برا کیزندان  ش ده،  تص ور در میثاق که   نیا

س ت که از طریق »جرم زدا«ی« هاو برترین راه، بازنگری در »س یاس ت کیهری« و کاهش ت داد اش خای ورودی به زندان

 
1 Mauer Marc, “Thinking About Prison and its Impact in the Twenty-First Century”, ohio state journal of 

criminal law, 2005, vol 2, p 611 
  1389 ،با اصالحات  هییقوه قضا سییر  ،1384آذر  20 مصوب«، کشور یتیو ترب یها و اقدامات تأمینسازمان زندان یینامه اجرا  نیآ«نک: » 2

3 UN 1988, “Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 

Imprisonment”, 1988, p 1-18 
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 مش  کالتبا  ش  وندیکه وارد زندان م یزمان انیزندان. و »ناارت« واق ی ومس  تمر بر قرارها و احکام، قابل اجرا اس  ت 

قرار گرفته و    دارس ابقهو در کنار افراد مجرم   دننیبمیش ده    تباهرا   شیگذش ته خو  آنکهاز جمله  ش وند میمواجه    یفراوان

 ی یطب یامرها به مرتبه دوم و س   وم به داخل زندان انیورود زندان لیدل نیبه هم کندیافراد اقدام م نیا  آموزش هبآنرا 

و    یاحرفه  انیو زندان  س  ت یاز موارد را آش  نا ن  یاریبس     ش  ودیبار وارد زندان م نیکه اول  یکارتازه  یزندان  کی  .اس  ت 

و   دنکنیم  هیاقدام کرده و او را توججذب وی  نس بت به  خالف ش یوه هایهس تند با    بیش تریس وابق   یکه دارا یانیزندان

در  مچنانکه ه  یانیاند نس   بت به ت داد زندانش   ده متنبه  واق اًکه    یانیت داد زندان .دنآموزمیرا به او  دی  جد  یهاروش

 ت.  به مراتب کمتر اساند جرم حرکت کرده  ریمس

روز با  چند اش  خای پس از  نیش  ود و امیها  س  بک وارد زندان  اریبس     یهابا قرار  یمختلف افراد فراوان  ت یوض    در

  دلیل به، اش تباه اس ت زیرا مجرمین خطرناکی هس تند که هایک قس مت از این آزادیش ود، میس پردن قرار از زندان آزاد 

از س وی دادیار و  اس ت که    ییمش کل در جااما   .ش وندمی، با قرار س بک وارد زندان هاعدم توجه به پرونده و س وابق آن

ب د از  یمثالً روزها) لیت ط امیس اعات ا نیدر آخر م موالً، هاو خانمها  جوان  خص وص اًافراد س الم و  یا دادس تان برای  

به   یعدم دس  ترس     لیکه آن فرد به دل دینمامیص  ادر    یفرد مترم قرار س  بک کیبه عنوان    (ظرر چرارش  نبه در ترران

ورود به  نیو هم  گردد  رد زنداناوش  ود  میقرار کنند مجبور  تأمین ایو    بگذارند قهیثاو قرار را و  یکه برا  یاش  خاص   

های دورزدن جرم خود  عالوه بر اینکه روش دفر  نایهک  ش  ودی، موجب آن میفراوان زندانبان  یهانهیزندان عالوه بر هز

قرارها مورد توجه قرار    نیکه اگر ا یش  ود در حالمیوارد   ش  تریگرفته و ب نیز آموزشرا  های دیگرجرمگیرد  را یاد می

 د.  شو یمنبر کشور وارد  نهیهمه هز نیآزاد شوند ا  ت یدر همان موق  یافراد با قرار اخالق نیاز ا  یاریو بس  ردیگ 

  مش کالت زندانیان زن، یا نوجوان، که   خص وص اً  اس ت  مش کالتاز  یکی زیها ندر دادگاه انیزندان پرونده ش دن  فراموش

را با قرار    یش خص    کیکه   کنندیها فراموش مدادگاه دادس راها و، اس ت   یکاغذها پروندهکه   یزمان تا  .ی دارندترفراوان

که با    یدر زندان بمانند در حالها  ممکن اس ت ماه و را نداش ته باش د یاگر آن فرد کس    خص وص اً  اندهبه زندان فرس تاد

 د. افراد را به دست آورد و آزاد نمو  نیتوان امی ترقیناارت دق

مختلف، ت داد    هایگزارشزنان زندانی حا«ز اهمیت بس یار اس ت بر اس ا     خص وص اًرس یدگی به وض  یت زندانیان،  

م کومیت یا    ، ت داد کل زنان در حال گذراندن2000در مقایس ه با س ال زندانیان زن در جران رو به گس ترش اس ت »

اما نر  .  است   کرده رشد  ٪18 زندانی حدود مردان  جم یت  که  حالی  در  یافته  افزایش  ٪50حدود ا  هدر زندان  اترام خود

شرروند    صدهزارهر یمت ده به ازا االتیا، متهاوت است. به عنوان مثال  یقابل توجر زانیدر سراسر جران به م  انیزندان

  ی هایو باز  یقیمکان به آالت موس    کیدر   انیدارد ممکن اس ت زندان  یزندان  61که دانمارک  یدارد در حال  یزندان 698

  1«.شوند ریکاغذ توالت درگ  برای  یگریداشته باشند اما ممکن است در مکان د  یدسترس  یید«و یو

  ا،ش مجاا ت ح س دلز ات: ه

موافقان و مخالهانی نیز داش  ته  و زندان، از مواردی بوده که همواره از آن س  خن گهته ش  ده اس  ت و ها کاهش مجازات

در مقدمه توجیری  طرحی از س وی نمایندگان در خص وی »کاهش حبس« به مجلس ارا«ه ش د » 1398اس ت در س ال 

ی عمومی مربوط به اداره  هایی در هزینهجو ص  رفه، تقلیل جم یت زندانیان و هاطر ، ض  رورت بازنگری در مجازات

ایی و منطق حقوقی در ت یین مجازات حبس ت زیری برای جرا«م مختلف و  زندانیان و همچنین عدم وجود مالک قض   

 
1 Jaruševičiūtė Greta, BoredPanda staff,’What Prison Cells Look Like Around The World”, 2018, p 1 
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عدم انطباق مجازات حبس با احکام ش رعی و فقدان سابقه در حکومت اسالمی عصر پیامبر )ی( از علل لزوم تصویب  

ص وی ت یین پیرامون »فقدان مالک قض ایی و منطق حقوقی در خ« اما برخی حقوقدانان ایراد گرفتند:  این طر  بیان ش د.

مج ازات حبس ت زیری« ب ه عنوان یکی از دالی ل مطروح ه در مق دم ه توجیری ب ای د گه ت این ایراد ب ه خود طر  نیز وارد 

 ی در خص وی تمامی جرا«م چنین حکم کلی و موس ّ   ایهزیرا مش خص نیس ت بر اس ا  چه م یار و م اس ب  ،اس ت 

 .  شده است بینی  پیش

این امر مس تلزم انجام .  ی عمومی مربوط به اداره زندانیان بوده اس ت هایی در هزینهجو ص رفهاز دیگر دالیل ذکر ش ده، 

ی از میزان کاهش  احتم البینی  پیشتا بتواند   اس   ت و دس   ت ه بن دی مرتکبین جرا«م مختلف  بن دی  طبق هکار آماری دقیق، 

ی کنونی برآورد و تخمینی هابه مناور ارا«ه چنین طرحی، باید هزینه. ارا«ه دهدزندانیان پس از اجرایی ش دن این طر   

آم د ک ه در این طر  چنین  مییی خواه د ش   د، ب ه عم ل  جو ص   رف هه ا  یی ک ه در آنه ااز نت ایج اجرایی و میزان هزین ه

تواند اثرات  میی آماری هاتغییرات و اص الحات قوانین کیهری بدون وجود چنین پژوهش. مش اهده نگردید  ایهم اس ب

تقنین و ش کل حکمرانی به ص ورت کلی به  فرآیندجبران ناپذیری را در نگرش افکار عمومی به طور خای نس بت به  

 .همراه داشته باشد

مطابق با   «حبس زدایی»ی  هارغم وجود تب ات منهی و گس ترده مجازات حبس و لزوم حرکت به س وی س یاس ت علی 

مس  تلزم انجام ها با هدف کاس  تن از جم یت زندان  ،قض  ایی، هرگونه بازنگری در قوانین موجودی کلی هاس  یاس  ت 

 1.مطال ات دقیق و مبتنی بر آمار و ضابطه است 

 

 بودن دادگاه یقانون: ومبند س

ور م مول مردم توس م ادارات و نرادهای حاکمیتی مطر  ام هش ود، اجرا  عادالنمیس خن از »اجرا  عدالت« هنگامی که 

گوییم، الزم است از »مالک و م یار« برای  میاست و یا وقتی از »دادرسی عادالنه« در روند بررسی و اجرا  حکم سخن 

درک هر جام ه از مهروم عدالت به تناس ب فرهنگی که دارد از دیگر جوامع  ش ود،  میتش خیص این عدالت س خن گهته 

  « قاعده»و  «قانون»هاوت اس ت، اما آنچه از نگاه فلس هه حقوق اهمیت دارد این اس ت که عینیت یافتن عدالت نیازمند مت

ی میان جوامع مختلف بش  ری و بین اعض  ا و  هاو آرمان هانار به اجتناب ناپذیر بودن اختالف باورها، ارزش.  اس  ت 

ن اصل در قالب موازین و قواعدی روشن  ایهن از اجرای عدالت آن است ک ی یک جام ه، تنرا راه حصول اطمیناهاگروه

به  یدگ یرس    یآن برا  ت یبودن دادگاه و ص الح  یقانون 2.گرددتش خص و ت ین پیدا کند و به ن و منص هانه تهس یر و اجرا  

دادرس ان و انش ا  حکم بر اس ا  مواد    یحقوق  یو رفتارها یدادرس   نییبر اس ا  قانون در آ  یدگ یرس   نیپرونده و همچن

  تیعادالنه مورد توجه بوده و الزم اس ت رعا یاس ت که در دادرس   یو اجرا احکام در م دوده قانون از موارد  یقانون

 د.  شو 

 
 1399، "بدون ضابطه یی، حبس زدا1399مصوب   یریقانون کاهش حبس ت ز یبررس" ر،یزاده بش یسیع 1
 32، ی 1397سال دوم، شماره چرارم: برار  ،یحقوق عموم  ی، فصلنامه جستارها"عادالنه یاصول حاکم بر روند دادرس"قاسم،   یمراد 2
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   ا  شفاف ت قو  یدو   .1

و    کص دی  اص ل نبودن قانون ص ریح در یک موض وع از دادرس ی خودداری کند در ادامه  دلیلبههیچ قاض ی حق ندارد  

هر دعوا را در  کند حکم  کوش ش  اس ت  موظف  یقاض  »:  داردمیقانون اس اس ی جمروری اس المی مقرر  ش ص ت و ههتم

 تواند بهمیو ن دیرا ص ادر نما  هیقض   م تبر، حکم  یفتاوا  ای یمنابع م تبر اس الم  با اس تناد به ابدیو اگر ن ابدیب مدونه  نیقوان

« در این ورزد.  امتناع دعوا و ص   دور حکم به یدگ یاز رس     همدون نیقوان ت ارض  ای اجمال ای نقص ای  س   کوت  برانه

فتاوی م تبر نارات گوناگونی وجود دارد پیش از خص وی مبانی مختلهی وجود دارد و در خص وی تش خیص منابع و 

تنرا از  دیآن با  یحکم به مجازات و اجراآمده اس ت »  متمم قانون اس اس ی و ش ش م یاص ل س  انقالب اس المی نیز، در 

هر »: ذکر ش ده اس ت   ثاقمی 9ماده  1بند در   یقانونغیر یریدس تگ  ت یممنوع« دادگاه ص الح و به موجب قانون باش د. قیطر

( ی)زندان  بازداش ت  ای  ریمجوز( دس تگ )بدون  خودس رانه توانیرا نم کس چیه. دارد  یش خص    ت یو امن یآزاد  حق کس

« در این بند میثاق  .قانون حکم مقرر به یدادرس   نیآ« و طبق  جرات کرد مگر به یآزاد  س لب  توانینم کس چیاز ه.  کرد

 ت.  شده اس تأکیدی ماهوی اشاره شده و هم آ«ین دادرسی قانونی هاهم به قانون

 دا و ی بوا  ت مواتبیت .2

ی(  حقوق»ق انونی )ی ا    »ق انونمن دی«،  1«ی چون »مش   روعی ت«ه اب ه ته اوت وهم پوش   انی واژه  ب ای ددر امور حقوقی  

، و در قانون نویس  ی، الزم اس  ت  هاکه در پروندهتوجه داش  ت 6ی«حقوق ت یموق » 5،»حالل«  4،»اخالق«3،»اقتدار«2،بودن«

 د. دقت شود تا دارای بار م انی خود باش

مطلب   نای هتص ور ش ود ک   دیش ا،  اس ت  « ض روریبودن یقانون»و    «ت یمش روع» نیتهاوت ب ی، توجه بهدر مس ا«ل حقوق

در   «ت یمش روع»اند دو واژه تهاوت قا«ل ش ده نیا  نی، بدیگر  یهاکش وردر حقوق   ش ده اس ت اما تأکیددر اس الم  فقم

  ه یتوج یش ده اس ت مش روع به م نا رفتهیجام ه پذ  «اخالق»  ای «عرف«، »مذهب »اس ت که در   یموارد یبه م نا قت یحق

قرار داده اس  ت   رشیمورد پذ  شیاس  ت که جام ه آن را با اعتقادات خو  یموارد جام ه اس  ت در حقیقت  آن با منطق

که در  یگریفرد د  دگاهیکه ممکن اس ت با د  داندیرا مش روع م  ایمس ألهذهب اس الم م تقد اس ت  که به م یفرد نی ی

نامش روع اس ت اما ممکن اس ت   ایدر اس الم مش روع و    ذاهااز غ یخوردن برخ .اس ت تهاوت داش ته باش د یگریمذهب د

  ی از نار عرف عموم یکش ور ممکن اس ت اقدامات کیدر ، نیهمچن .نکند جادیا ینداش ته و مش کل  یاش کال  یاز نار قانون

 بتدامختلف ا  یدر کش ورها یاز موارد قانون  یاریبس   .نش ده باش د  یداش ته باش د اما قانون  ت یش ده باش د و مش روع رفتهیپذ

،  ، بس یاری از قوانین هم بر اس ا  قدرت گروه حاکماس ت  دهیبودن رس    یآن آغاز ش ده و س پس به قانون  ت یاز مش روع

 .  توجه به »مشروعیت« و منطقی بودن آن تصویب شده است بدون 

ما را ه عملکرد م دود  نیا.  اش اره دارد،  س ازگار اس ت  یو با چارچوب قانون  دیآمیبودن به آنچه در قانون   یقانونواژه  

ش   امل    ت یمش   روعاما . میانجام ده میتوانمین  یو چه کار  میانجام ده میتوانمی  یکند که طبق قانون چه کارمی نییت 

 
1 legitimacy 
2 legality 
3 authority 
4 morality 
5 lawful 
6 legal position 
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با آنچه با عدالت حاص  ل    ت یمش  روع. اس  ت   5یاخالق ریو مس     4،یاخالق  3،لیاص   2،منص  هانه  1،حیص     یاز راه  یرویپ

توان با  میبودن را  ی، قانونگریاز طرف د.  اس ت  8نیرس د، نمادمی 7ارثجام ه به   دراس ت، آنچه  6س تهیش ود، آنچه ش امی

مثال: .   نوش ته ش ده اس ت  مدونقانون   ی نیاس ت که در کتاب قانون کش ور،   یزیچ  یقانونمند 9نش ان داد یمرر رس م

اما  .  در ص ورتی که هنوز قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد آلوده کردن کامپیوتر به ویرو  ممکن اس ت قانونی باش د

و عدم    یاصل بر آزاد، اندهدکرن یآن اقدام  ت یممنوع  یکشورها برا  تا زمانی کهها ویروسی کردن رایانه 10ست ین  مش روع

 د. اما مشروعیت ندار  ست ینشود، جرم ن  ، ممنوعکه در قانون نوشته یاست و هر اقدام تا زمانمجرمیت  

 یصالح ت دا و  ا اقاه .3

کنیم تادر فص ل ب د میما در این قس مت آن را بررس ی ؟ دادگاه قانونی چیس ت و م دوده ص الحیت آن چگونه اس ت 

بررس ی این موارد در آن جرت اس ت  ؟  ش ودمیچه ها  تبیین نما«یم که در س یس تم دادرس ی الکترونیک، ص الحیت دادگاه

ت ریف تواند باز میدر س یس تم جدید، ها که در »دادرس ی الکترونیک« توض یح خواهیم داد که بس یاری از موارد ص الحیت 

 د. صالحیت م لی حذف گرد  کالًمورد عمل قرار گیرد و یا  ترشود و تخصصی

دادگاه ص  احب  :  آمده اس  ت  (یعادالنه )حقوق مدن یحقوق بش  ر، حق دادرس     ییاروپا  ونیکنوانس    6ماده   یراهنمادر 

ذات که در با توجه به اص ل حاکمیت قانون، قانون ایجاد ش ده باش د »  یوس یلهبهدادگاهی اس ت که  ؛  ص الحیت رس یدگی

، زیرا در غیر این ص ورت «توس م قانون ایجاد ش ود»همیش ه باید   «یک دادگاه»،  دیده ش ده اس ت   س یس تم کنوانس یون

 11«.یک جام ه دموکراتیک ندارد را درها استماع دعاوی و رسیدگی به آن مشروعیت الزم برای

   ،ات هسیرقی ا اقاه،اص حیت. 4

ص الحیت در لغت به م نای ش ایس تگی و اختیار اس ت و در اص طال  حقوقی عبارتس ت از ش ایس تگی یک مرجع برای  

  ی برا ی مختلهی راهات یص الح، کننده  یدگ یه رس  دادگاش به ایعادالنه دادگاه و   یدر دادرس  .  رس یدگی به یک موض وع

قوه    یهااعم از دادگاه  یدادگاه قانون  .ش ده باش د  لیتش ک  یبه پرونده طبق قانون داش ته و دادگاه به ص ورت قانون  یدگ یرس  

شده و مقررات   لیتشکها  هس تند که بر اس ا  قانون کشور  هدادگاش بهیا  ها  گاهداد، آنرا  ریو غ یو ناام یادار  ایو   هیقض ا«

  ی هس تند هر دادگاه  هش وند فاقد وجر  لیتش ک  یقانون  رس اخت یکه بدون ز  ییهادادگاه کندیم مش خصدر قانون  آن را 

که در جرت مص الح   یقانون .ش ده و بر اس ا  عدل و داد باش د  لیبر اس ا  قانون مص ر  در همان کش ور تش ک دیبا

ش ناخت گس ترده  ، دینما  جادیحق دادرس ی را ا توانندمیاز جام ه حاکم باش د ن  یطبقه خاص    ایس تمگران و ثروتمندان و 

اختیارات، وظایف قانونی هر دادگاه و مرجع قض ایی برای رس یدگی به دعوا و موض وعی که به او واگذار ش ده اس ت  

 
1 correct 
2 fair 
3 genuine 
4 moral 
5 ethical path 
6 deserved 
7 inherited 
8 genuine 
9 Bocángel Jerez Danilo, “Between legality and legitimacy: which is more important?”, Nov 25, 2015 
10 Robert Daniel, 20 November 20, 2017 
11 ECHR, “Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights, Right to a fair trial (civil 

limb)”, 30 April 2020, p 45-47 
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دادگاه از آن رو واجد    ت یص  الح آیدمیدادرس  ی کیهری به ش  مار یکی از مباحث مرم آ«ین «ص  الحیت »  ت ت عنوان

س و     شیفراتر نرود و از قدرت خو   شیخو   ت یمختلف از م دوده ص الح  و دادرس ان در مراحل  اض یاس ت که ق  ت یاهم

بر عرده اوس ت اول   فیاس ت دو تکل  یدگ یرس   یبرا یدادگاه در م دوده مش خص   کی  ت یکه ص الح یاس تهاده نکند وقت

حق رد دادخواس  ت    نیبنابرا  رندیرا بپذ  دادخواس  تی  نوع هر م دوده همان در  س  ت اس  ت که الزم ا  یجابیا فیتکل

دادگاه حق ندارد  ی نیاست   سلبی  فتکلیدوم  اوردیآن ب یبرا ایهو بران  ردیآنرا را نپذ  تواندیدادخواهان را نداشته و نم

بنابراین ش ناخت اص ول و   رس یدگی نماید  س تندیآن دادگاه ن یم ل  ای یذات  ت یمربوط به ص الح «ی کههاپرونده  بهکه 

ی  هاتواند ما را در بر طرف نمودن چالشمیبر رویه قض  ایی   تأکیدبا    آنتثنا«ات  س   قواعد حاکم بر ص  الحیت و مبانی ا

 که  س  ت ایهبودن دادگاه نکت  یقانون  1.موجود در این زمینه در م اکم قض  ایی و برپایی یک دادرس  ی عادالنه یاری دهد

 :صالحیت سه نوع است   بدان در اسناد مختلف اشاره شده است 

  2صالحیت ذاتی -1

  3صالحیت م لی -2

 4صالحیت شخصی -3

،  را قدرت بخش یدهها که آن  یهر قانون  ایاس اس نامه و  ای  نیادیبن  نی، بر اس ا  قوانیالمللبین  ایباش ند   یچه داخل  هادادگاه

دهد   صیتشخ دیاست که هر دادگاه با ایهمسأل  نیاول ،صالحیت .  شودمیمشخص در هر سه زمینه فوق،  شان  ت یص الح

 د. ببرن سؤال  ریرا ز «دادگاه ت یصالح»، حق دارند، یدادرس  نیکند همچنانکه، طرف «احراز»خود را   ت یو صالح

 شخصی ساات پات ره ت طا ی  ابوت  .5

شخصی            خصوصاًبه تناسب اشخای طرفین دعوی بررسی گردد،      سازی  یشخص،  هاالزم است پروندهدر حقوق  

توص یه ش ده اس ت، در این نوش ته مقص ود ما ش خص ی نمودن بر اس ا  قوانین موجود، در همه جرم و مجازات،    س ازی

 همه  یبرابه ظاهر قانون به ص  ورت عام نوش  ته ش  ده و هرچند .  اس  ت ها اش  خای و طرفین دعوی در همه پرونده

گاهی قانونگذار در ت یین مجازات جرمی فاص له بین حداقل و حداکثر  بطوری که   ش ودیم دهید کس انیاش خای جام ه  

برابر رس انده اس ت و دادگاه بدون الزام به توجیری در بین حداقل و حداکثر آن مختار اس ت هر میزان مجازات  40آن به  

ش  ود و این امر اص  ل تناس  ب مجازات با جرم را مخدوش میدیده نت یین نماید که نوعا تناس  بی بین مجازات و جرم 

و با همین قوانین و همین ش یوه در قانون جزا و قانون مدنی  فراوان هس تند   یهاان طاف یدارا  نیاما قوان 5  .خواهد کرد

ان  ریزبرنامهکه دست قاضی و    اندهشد ییهایجرم و مجازات طبقه بندهر پرونده و در  افراد مختلف، در  و دیگر قوانین، 

به طور را در حکم خود بیاورد، ها  ین تا ش دیدترین مجازاتترتواند از خهیفمیکند و میس ازی، باز را برای ش خص ی

کننده   دیتش د ایتوانند از جرات مخهف میزن بودن و امثال آنرا  ایجوان بودن   ایفرد و  کیمثال نگاه کردن به س وابق  

 
ارشد حقوق جزا و جرم   یکارشناس نامهانیپا، "رانیا ییقضا هیآن در رو  یهاو چالش یم ل تی اصل صالح یمبان"نوند م مدباقر، حس 1

 1، ی 1393 ،یشناس

2 original jurisdiction 
3 domestic jurisdiction 
4 personal jurisdiction 

 ییحقوق قضا  یها دگاهی، دوفصلنامه د"و انگلستان رانی ا یهریاصل تناسب جرم و مجازات در حقوق ک گاهیجا"نژاد حجت،  یسبزوار 5

 164-133، ی 1396، برار و تابستان 78و  77شماره 
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فردی که پرونده دادخواس ت فراوانی دارد   اس ت، مثالً  مؤثرحتی در اس تماع دعوی و تس اوی طرفین نیز   مجازات باش د

ندارد دارای دو  ایهی بزر  و کوچک مطر  ش ده اس ت، با ش خص ی که هیچ پروندهاکه با ادعاهای مختلف در پرونده

  تیوض  نیاشناسا«ی    گویند(میشخصیت متهاوت هستند )در عرف عامه یک شخص را »دعوا«ی« و دیگری را »سلیم« 

 ت.  سخت و مشکل اس  ارید بسنشو می  یدگ یرس یو سنت  یکه به صورت کاغذیی هادر پرونده

و  ، مهیب  یهااز ش رکت کالن داران بر اخذ وجوه  کالهبرکه  اس ت   ییهااز راه  یکی  یس اختگ تص ادفات، به عنوان نمونه

، ی ک فرد، توانس   ت ه چن دین ب ار،  ه او ج ال ب آن ک ه در برخی پرون د.  ان دهگرفت    شیدر په ا  ش   رک ت   نیاز ا  یدارکالهبر

و یا اشخاصی سارق، زورگیر و شرور، در زمان دستگیری با قرار بسیار سبک آزاد   1.را از بیمه دریافت نمایدها  خسارت

که  اندهسابقه فراوان زندان در طول مدت کوتاه دو سه سال داشت  هاخوانیم که دهمیها  ی آنهاشوند و دربرخی پروندهمی

جوان و بدون س ابقه، با قرار س نگین به   در مدت کوتاه پس از دس تگیری دارد و بر عکس افرادیها نش ان از آزادی آن

 د. کنمیگیرند و مسیر زندگی آنان تغییر میروند یا حکم سنگین میزندان 

دادگاه در ص دور حکم ت زیری، با رعایت مقررات قانونی،  : آمده اس ت   1392/ 02/ 01ی مص وب قانون مجازات اس المدر 

 :دهدمیموارد زیر را مورد توجه قرار 

  انگیزه مرتکب و وض یت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم -الف

  شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیهه و نتایج زیانبار آن -ب

  اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم -ن

  2ت زیر بر وی  تأثیری، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و سوابق و وض یت فرد -د

 د. بودن »دادرسی« کمک نمای ترتواند به عادالنهمیاین همان »شخصی سازی جرم و مجازات« است که 

ی مختلف، به س رعت  هاری از دیتابیسگیبررهدر قس مت الکترونیک، در این خص وی توض یح خواهیم داد که چگونه با  

 د. ت مختلف جای دااتوان افراد را در طبقمی

 دا و ی بوا   اله  ث ات ابوت  (6

دهیم، در فص ل آینده، بخش وس ی ی از میدر این قس مت بص وت خالص ه در رابطه با آن توض یح  ؟  چیس ت   3»ادله اثبات«

یک بر بس یاری از ادله اثبات را توض یح خواهیم  ناین ادله را به ص ورت الکترونیک مطر  نموده و ارج یت اس ناد الکترو

 ت.  داد بر همین اسا  شناخت ادله اثبات ضروری اس

ادله اثبات    .دیرا صادر نما یبتواند بر اسا  آن حکم قانون  یتا قاضروشن و شهاف باشد  دیبا  نقوانیادله اثبات دعوا در  

که در   ایهادل  گریادله اثبات دعوا در اس الم به مانند د  .موجود اس ت  زیدر اس الم نو وجود داش ته   یحقوق  یمبان یدر تمام

 ههم م موالًآن داده اس ت و   هاس ت که قانون گذار ب  یاعتبار  و ارزش یوجود دارد دارا  یو مقررات حقوق  نیقوان گرید

اعتبارات متهاوت   یمختلف، دارا  یحقوق یهاس  یس  تمرادله اثبات دعوا د یحقوق  یهاروش گریقواعد ادله مانند د نای

الزم را ی، ش رایم  دادرس   نییآ هی مش خص و از جملهاقانونکند میاض افه و کم  م دوده آن رااس ت هر کدام از آنرا 

کرده باش د در کش ور    نییتبکامالً موارد   گریبازداش ت اموال و اش خای و دی، دگ یمراحل رس  و  ارا«ه دادخواس ت    یبرا

 
 31/05/1397ی ساختگ یهابا تصادف یکالهبرداران: برخورد قضا«و هشدار به  یتصادف ساختگسایت یاسا،  1

 1392/ 01/02مصوب:  یاسالمقانون مجازات  2

3 evidence in substantiation of claims 
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نوش ته ش ده و به عنوان  . . . و  یادار  یهادر دادگاه یدادرس   یهانییو آ یمدن  یدادرس   نییآ  یهریک  یدادرس   نییآ رانیا

  ی که در آن برا یهمه نکات  ت یو رعا  نیقوان نیا  ت یمطر  ش ده اس ت رعا  نیو ض ابطها  دادس تانقض ات و   یبرا یاص ول

 د. داشته باش مؤثرمردم نقش   یدر ارتقا  حق دادرس تواندیکرده است م جادیرا ا یمردم حق

 1 صل با ئت  (7

عربی و در لغ ت ب ه م ن ای ره ایی، بی گن اهی و پ اک دلی آم ده اس   ت و م ن ای اص   طالحی آن در حقوق    ایهبرا« ت واژ

ص الح   دادگاه او در جرم ش ود مگر اینکهمیمجرم ش ناخته ن قانون هیچ کس از نار» قانون اس اس ی 37 اص ل کیهری طبق

 هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند«» قانون مدنی 1257 ماده )مدنی( طبق حقوق خصوصی ثابت شود« و در

بر   ومطر  ش ده اس ت  و همه قوانین عدالت خواهانه،  ق بش ر  اص ل مس لم اس ت که در اس الم و در حقو  کیاص ل برا«ت  

او را م کوم  توانیق برا«ت داش  ته و نمحکه در دادگاه م کوم نش  ده باش  د  یباور هس  تند که فرد مترم تا زمان نیا

کرده اس ت تا هر  جادیرا ا یگریبودن جرم و مجازات، اص ل مرم د یقانون  .عنوان مجرم با او برخورد کرد بهدانس ت و  

  ی که در دادرس    ثاقی، مدیرا مترم نما یگرید  ی( نتواند به راحتیو حقوق یقیش خص حق ای)اعم از دادس تان   یش خص  

، اطالع به یقانونغیرپرداخته و اکثر مواد »حقوق بش ر« مربوط به منع ش کنجه، بازداش ت   یهریبه مس ا«ل ک  عادالنه، عمدتاً

هرگونه ش کنجه   دارد»میقانون اس اس ی مقرر و هش تم    یاص ل س    کرده اس ت   تأکیدمترم و امثال آن اس ت، بر اص ل برا«ت  

شرادت    نیو چن  ست یسوگند مجاز ن  ایکسب اطالع ممنوع است، اجبار شخص به شرادت، اقرار   ایگرفتن اقرار و   یبرا

 «.شودمیاصل طبق قانون مجازات   نیمتخلف از ا.  فاقد ارزش و اعتبار است   یو اقرار و سوگند

جنگ   اخیر و به ویژه پس از قرن »اص ل برا«ت در دو:  در خص وی تاریخچه اص ل برا«ت در حقوق مدون آمده اس ت 

و  ها دوم مورد اقبال و عنایت خای حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کش ورها و نیز موض وع اعالمیه جرانی

با عبارت   فرانس ه و ش رروند اعالمیه حقوق بش ر 9ماده   «.ی قرار گرفته اس ت المللبینیا  ایهدر س طح منطقها  کنوانس یون

ل از آنجا به س  ایر  کرد و این اص    تأکیدکاری او ثابت ش  ود« بر اص  ل برا«ت  »هر انس  انی بی گناه اس  ت مگر اینکه بزه

اعالمیه جرانی حقوق بش ر   11بند اول ماده  1948دس امبر س ال    10و در  .  کش ورهای اروپایی و غیراروپایی تس ری یافت 

تا وقتی که درجریان یک دعوای   گناه م س وب خواهد ش دکاری، مترم ش ده باش د بیمقرر داش ت »هر کس که به بزه

 14ماده   2بند   و سپس در «شده تقصیر او قانوناً م رز گردد. تأمینم برای دفاع او  ی الزهاعمومی که درآن کلیه تض مین

  باش د حق  ش ده مترم  یجرم ارتکاب به  »هر کس مجدد ش د  تأکیدبر آن  1966ی حقوق مدنی و س یاس ی در س ال  المللبین

یا فرض   اصل برا«ت کیهری برخی م تقدند  م رز بشود.«  قانون او بر طبق مقصر بودن که نیشود تا ا فرض  گناهیدارد ب

  ه تاکنون پیوس ته حاکمیت داش ته و قابل اس تناد بوده اس ت امّا نکته اصلی در نقشی است ک تاری  بش ر بی گناهی از ابتدای

در بس یاری از مقاطع تاریخی میزان و کیهیت ارزش گذاری به .  بر عرده داش ته اس ت  ی کیهریهادادرس ی ن اص ل درای

این فرض باکمترین قرینه و اماره، آثار خود را از دس ت  ها گناهی مترم متهاوت بوده اس ت و در ب ض ی از دورهفرض بی

به دستور آنتوینو  مقرر شد »در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن   روم به عنوان مثال در حقوق  «.داده است می

 «.ضاوت شود و هر کس تا زمانیکه جرم او به اثبات نرسد بی گناه است مترم باید به سود او ق

 

 
1 presumption of innocence 
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  و دادگاه یقاض یطرفبی استقالل و : دوم مبحث

قاض ی اس ت، این دو واژه چه مش ابرت و  2طرفیو بی  1ی که در این مب ث بدان خواهیم پرداخت در زمینه اس تقاللس ؤال

آیا در عمل  ؟ دارد  هاییقانون اس اس ی و قانون عادی ایران در این رابطه چه دس توراعالمیه، میثاق و ؟  یی دارندهامغایرت

 مناسب آن چیست؟  حلراه؟  پذیر است امکان

 

 طرفی و بی  مفهوم استقالل: اولبند 

ش خص   کیآن اس ت که  یواژه به م نا  نیا  .اس ت   یو اقتص اد یو ادار  یاس  یس   اتیمرم در ادب  اریاس تقالل واژه بس    واژه

همچنانکه در رابطه با اشخای کشورها  .داشته باشد یریگ می، قدرت تصمگرانیاز د یریپذتأثیربدون   یحقوق ای یقیحق

  چ یدر ه یگونه وابس تگ  چیکرد که ه دایپ توانیم  یکش ور ص ددرص د مس تقل واق اً ایاما آ ش ودیاس تقالل مطر  م  مس أله

  ی همه کش ورها  ؟مختلف نداش ته باش د  یهانهزمی در دیگر  یکش ورها  یو حقوق یقیاز اش خای حق  کی چیبه ه  یانهیزم

  ا یواردات وجود دارد و   یدر مس  ا«ل اقتص  اد از جمله .گوناگون دارند  یهایوابس  تگ  یمس  تقل جران در حد فراوان

کش   ورها    یداخلکه در امور   یالمللبین  یهاس   ازمان .دنبه آنرا بده دیبا گرانیکه د ارزیبه   یگص   ادرات و وابس   ت

  ی در امور داخل  هایبه عنوان مثال ف  کنندبه اس  تقالل کش  ورها خدش  ه وارد می دنکنیم یس  ازمیو تص  م یریگ میتص  م

به کش   ورها در خص   وی نوش   تن    اید و نکنمیو انتقاالت ممنوع   لها دخالت کرده و آنرا را از هرگونه نقباش   گاه

در رابطه با مس ا«ل    مس ألهاین   .دینمامی یدخالت دولت و عدم دخالت آنرا امر و نر  وهیش    و ی ورزش فوتبالهانامهآیین

  ؟دارد رتیموارد با استقالل مغا نیا ایآ  .است   نیچن نیا زین  یاسیمسا«ل س نیهمچن .وجود دارد زین  یاقتصاد

ها  دولت   از س وی  یاریه ص ورت اختب  یالمللبین  یو نرادها  یهاوابس ته ش دن به س ازمان  یبرا یریگ میتص م  اگر ؛نکته

  ی هر انس انش ود،  میاس تقالل مخدوش  مس أله  اندهراه کش اند  نایهاجبار آنرا را باس تقالل وجوددارد اما اگر با انجام ش ده، 

از   یکند که در بخش   میتنا یامکانات خود را طور  گرانیتواند با دمیخود به ص ورت آزاد   یدر رابطه با روابم اجتماع

 د. نریبگ میتصم گریآن اشخای د

و    یانواع آن به ص ورت اجبار  ایو   یداخل  ایو   یالمللبینم اهده  ای  یبه م اهدات اعم از م اهده ش خص   هیاگر ورود اول

بر اس  ا  منافع خود در م اهدات و    یاما اگر هر کش  ور داردبا اس  تقالل   رتیمغا نیباش  د ا  یخارج میدخالت مس  تق

و در   یشخص یدر زندگ   .با استقالل ندارد  یرتیمغا نیابه دیگران بدهد  دخالت اجازه   یروابم اقتصاد ایو ها  ونیکنوانس

موظف اس ت که    یقاض   .هس ت  زین  یقاض   یمهروم اس تقالل برا  نیا گونه اس ت  نیهم زیو فروش ن  دیش راکت و در خر

ش خص  کیدر نهوذ در دادگاه دارند حهظ نموده و به عنوان    یکه س   یو اش خاص   گرانیبر داس تقالل خود را در برا

و با   5ظرور اس تقاللبا   4ی قاض ی دادگاهطرفبیو   3مس تقل  دادگاهمهروم  د. ریبگ میتص مها پرونده  ییمس تقل در روند قض ا

انجام خواهد ش د در ص ورتی که قاض ی    7عادالنه  قض اوت یاجراتض مین  6یرونیفش ار بعدم پذیرش در برابر    نیتض م

 
1 Independence  
2 impartiality 
3 An independent tribunal 
4 An impartial tribunal 
5 Appearance of independence 
6 Guarantees against outside pressure 
7 Enforcement of judgments 
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و اس تقالل  داش ته باش د و    و...( 4،نیروهای مس لح 3،قوه مجریه 2،مجلس 1،قوای مختلف )قوه قض ا«یه  اس تقالل در برابر

اقدامات قض ایی انجام گرفته در . را رعایت کند »دادرس ی عادالنه« تض مین خواهد ش د  5طرفین دعوانس بت به ی طرفبی

س ت تا هانه نیز طرفبیانه باش د، نیازمند ظاهر طرفبیدادرس ی، افزون بر این که از نار ماهیتی باید عادالنه و  فرآیندطول 

جلب اعتماد طرفین دادرسی و افراد خارن از دادرسی را فراهم نماید؛ به طوری که برای هر انسان م قولی مشرود باشد 

ی عدول طرفبیهم چنین دادگاه نباید ت ت ش رایطی خای از .  انه داش ته و خواهد داش ت طرفبیس ی، روندی که دادر

ی دادگاه دارای لوازمی  طرفبیلذا . کرده و به نهع مص الح دیگر، این امر را ولو برای مدت موقت، ت طیل یا متوقف س ازد

 6.است 

 

 دعوا نینسبت به طرف یطرفبی : مبند دو

 نیداشته باشد ا  یگذرد سرم مساومیدعوا نسبت به آنچه که در دادگاه   نیاست که در آن طرف یدادگاه طرفبیدادگاه  

  ی در قانون عدم وابس  تگ  .دنباش     برخوردار  متهاوت در دادگاه  گاهیاز دو جا  یش  اک   ایو  یگونه نباش  د که مترم و مدع

بس تگان    ایفرزندانش ان و   ایدر پرونده که خودش ان   دیقض ات نبامطر  ش ده اس ت که ها اش خای در پرونده  یخانوادگ 

توانند رد ص  الحیت را میو یا طرفین    ندینما  ت یاز همان ابتدا رد ص  الح دیمنافع هس  تند وارد ش  وند و با یآنرا دارا

 ی یطبکامالً  آن را در حد ص ددرص د توقع داش ت به طور  توانیو نمکان ندارد  ام  هدر دادگا ی«واق   یطرفبی» .بخواهند

قرار گرفته و با    یش اک  ایمترم   تأثیرت ت  اندهتنس  اس ا  آنچه که تاکنون داکنندگان بر یدادگاه و قض ات و بررس    مس ؤول

بر خرون   ینقش عوامل درونهمچنین خواهد کرد،  دایپ  شیگرا نیاز طرف یکیناخودآگاه آنرا به    ریمطال ه پرونده ض  م

و   یو روان  یعوامل مختلف روح تأثیرت ت ها انس ان  هیبه مانند بق یانس ان یاس ت، قاض    یقابل بررس   یقاض    یطرفبیاز 

، غض ب، یدر زمان گرس نگ  یقاض   نکهیبر ا ینید  یهااس ا  در دس تورال مل نیبر هم ردیگ میخود قرار   یس وابق ذهن

، ممکن است  ی، عصبانیشخص مشکالت یدارا ایخسته،    یفراوان شده است قاض تأکیدو امثال آن حکم نکند    یخستگ

 د. خارن شو  یطرفبی  رهیدارد ناخواسته و ناخودآگاه از دا  یکه در دست بررس یادر پرونده

از   کی چینس بت به ه یآن اس ت که قاض   یبه م نای اس ت، و  قاض   ی مربوط بهطرفبیاس تقالل مربوط به دادگاه اس ت و 

  ی موارد یهریک  یدادرس   نییاس ا  در قانون آ نینباش د بر هم ی و یا خص ومت ش خص یوابس تگ یدعوا دارا نیطرف

 د.  شو  یعمل  یطرفینموده تا ب  ت یرعا دیبا یمشخص شده است که در آن قاض

ی ش خص ی قاض ی باید تا زمانی که  طرفبی»اس ت که  حاکم این باور  ذهنی،  درویکر -1 :  ی در دو رویکرد اس ت طرفبی

ی ش خص ی و یا  هااین اص ل که یک دادگاه باید آزاد از ت ص ب « )اص ل ص  ت(  .خالف آن ثابت ش ود، فرض ش ود

ی قابل اثبات  هاباید مش خص ش ود که جدا از رفتار قاض ی، واق یت عینی،   رویکرد  -2. پیش فرض اس ت   باش دجانبداری 

ش خص ی قاض ی علیه یک   یا جانبداری  خص ومت . ی وی تردید ایجاد کندطرفبیوجود دارد که ممکن اس ت در مورد 

 
1 independence vis-à-vis the High Council of the Judiciary 
2 Independence vis-à-vis Parliament 
3 Independence vis-à-vis the executive 
4 Armed Forces 
5 Independence vis-à-vis the parties 
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با اس تهاده از رویکرد عینی   ی راطرفبیدر عمل، دادگاه اغلب  .  اس ت قاض ی  برای رد ص الحیت    ایهطرف، دلیل قانع کنند

 1.کندمیارزیابی  

 

 قاضی در اسناد سازمان ملل متحد استقالل : ومبند س

ثاق،  یو در م هیدر اعالم  «موارد نقض حقوق بش ر یریگیپ  »حق و «حق دادرس یی و اس تقالل قاض ی، در »طرفبیاص ل  

  له یبه وس    شیهرکس با مس اوات کامل حق دارد که دعوا»دارد:  میمقرر    هیدهم اعالم  ماده ش ده اس ت  انیص ورت عام بهب

  یی هر اترام جزا  ایدرباره حقوق و الزامات او   یدادگاه نیش ود و چن  یگ دیرس    علناًمنص هانه و،  یطرفیدادگاه مس تقل و ب

آمده اس  ت:    نیحقوق بش  ر چن  یجران هیاعالم 21ماده   1بند  در «.دیبنما میکه به او منس  وب ش  ده باش  د اتخاذ تص  م

 د.«شو  یدگ یرس  علناً، منصهانه و طرفبیدادگاه مستقل و   لهیبه وس  شی»هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوا

«ی را در جرت تهس  یر و تبیین جز«یات میثاق و اعالمیه  های در راس  تای منش  ور ملل مت د تالشالمللبینی  هاس  ازمان

 ت.  ی وابسته به آن بوده اسهااب اد آن مورد توجه سازمان ملل و نراد، »حق دادرسی« با همه اندهداشت

و   م اکمو ها  در برابر دادگاه  ی: حق برابر14 مادهخود را با عنوان » 32ش ماره    ینار عمومبه عنوان نمونه س ازمان ملل  

و دادرس ی عادالنه«،  م اکمو  ها  دادگاه« منتش ر کرده اس ت که در آن مواردی مانند »حق برابری در برابر  عادالنه یدادرس  

به  2«طرفبی« و » رس  یدگی عادالنه و عادی توس  م دادگاه ص  الح، مس  تقل و ها»برابری قبل از دادگاه و درون دادگاه

درباره    یاص ول اس اس  تهص یل مورد بررس ی قرار گرفته اس ت اما این اقدامات تبیینی بس یار گس ترده اس ت از جمله »

        یاز تار «از جرم و رفتار با متخلهان  یریش  گیپ»کنگره س  ازمان ملل مت د درباره   نیههتم« در  هیا«اس  تقالل قوه قض   

      و   1985نوامبر    29مور     40/  32ش   م اره    یه اقط ن ام ه  یو طگردی د  من ق د    النیدر م  1985س   پت امبر    6اوت ت ا    26

، عضویت در احزاب  آموزشی رسید که در آن همه اب اد گزینش  مجمع عموم  تأییدبه  1985دسامبر   13مور   40/ 146

 د. دار تأثیری قاضی  طرفبیبینیم که بر استقالل و میو امثال آن را 

 

 

 مراحل همه  در  ی طرفبی : مبند چهار

رد   ای  رشیآغاز ش   ده و در پذ  دادخواس   ت  یابتدا اول ازهمان  مرحله. دارد  وجوددر دادگاه در همه مراحل   یطرفبی

را   یدادخواس ت وو دادگاه موظف اس ت،    بر اس ا  قانون حق دارد مراج ه کند  یهر ش خص  اثر دارد، دادگاه    ت یص الح

را ک ه    یبر خالف ق انون امر  -1توان د  مینب اش   د   طرفیب  یک ه ق اض      یدرص   ورت.  ن دازدیب  انی  و آن را ب ه جر  رفت هیپ ذ

کنندگان  مراج ه    یموجب س  ردرگم ب یترت نیبد. ردیپذبدارد  ن  ت یرا که ص  الح یامر  ای-2 و رفتهیدارد نپذ  ت یص  الح

دادخواست با علم  کی رفتنیاس ت چرا که چه بس ا پذ  ورداربرخ  یاژهیو  ت یدر مرحله دادخواس ت از اهم  یطرفیب.  ش ود

رفتن   نبی از  موجب س رگردان نموده و   رای و  ،دادخواه  یم طل  هاندارد پس از ماه یدگ یرس    ت یبه آن که ص الح  یقاض  

بالفاص له اعالم نموده و آن را به دادگاه    ،ندارد  ت یاس ت که اگر ص الح نکته نیا  ت یرعا  یطرفبیاقتض ای   ش ودیحق م

 د. ح ارجاع دهیمورد نار و ص 

 
1 European Court of Human Rights, 2020, p 20-30 
2 United Nations, 2007, p 1-20 
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 ی اه ماحهه ا اهسیطا بی (1

 ق یت ق هیدر مراحل اول ..(.  از دادیار، بازپر  وی )اعم قاض  است  رسیدگی  از زمان شروععادالنه    یدادرس یطرفیحق ب

  ک و اقدامات ی  اتی، و همه اجزا و جز«هاآن  یبررس   ، اس  ناد و ادله رشیپذ،  دعوت از ش  رودیی،  ، بازجو یبازپرس   )

تواند به س  رنوش  ت  میگاه  ی، و یا مهقود نمودن آن،  کاغذ دس  ن کیجابجا کردن .  کند  ت یرا رعا یطرفبی  دیبا (پرونده

 د. پرونده لطمه وارد کن کی

 ی اه ماحهه   ا ت ح مطا بی (2

به اجرای احکام  برخوردار اس ت    یاژهیو  ت یدر آن از اهم  یطرفیب مس ألهاس ت که   یاز مراحل زیحکم ن  یمرحله اجرا

و به دور از   یبه دور از احس اس ات و منافع ش خص   که آن هم اس ت  از ض روریات »دادرس ی عادالنه« عادالنه ص ورت

 د. باش  حقیقی و حقوقی بیرونی و یا درونی قوه قضا«یه  اشخای  یفشارها

را ص ادر نموده   یبر اس ا  قانون حکم زیعمل کرده باش د و دادگاه ن طرفانهیب،  مراحل  یدر تمام  قاض یممکن اس ت که 

گونه موارد    نیاها  در دادگاه  نکند  ت یرا رعا یطرفبیآن  یاجرا ، درحکم یمجرقاض ی اجرای احکام یا ض ابم  باش د اما 

احکام چندان مورد توجه    یا در قس مت اجراام  هکه به نهع او ص ادر ش د  یفرد یحکم برا  کیافتد که میفراوان اتهاق 

در همه  یطرفیب  نبنا برایکند مین  برقرارعدالت را  و  س  تندین طرفبیاحکام و عوامل آن    یاجرا  یقاض     ایو   س  ت ین

 د.  مراحل باش

 

 ی رون یاستقالل در برابر فشار ب نیتضم: مبند پنج

در    یقاض  کند که میالزام   2احکام یاجرا  در همه مراحل و مرحله عادالنه  یبه دادرس    یدس ترس  و   1ایهیرو یهانیتض م

 3یذهن کردیروبا    ی دادگاهطرفبی، الزامات اصل ردیبگ  میتصم مس تقالً، مقاومت نموده و  از دادگاه  رونیب  یبرابر فش ارها

مورد توجه قرار   6قض  ات  اس  تقالل  یابیارز  یارهایم و  5یطرفبی  یابیارز یارهایم تواند به عنوان  می  4عینی  کردیروو 

 د.  گیر

مترم    یکس یبه عنوان مثال وقت دنشو یوارد م  رخواهانهیخ ایطلبانه  به صورت منه ت  یاش خای مختله یادر هر پرونده

  ه یتوص    ایکه آنان به دادگاه فش ار آورده و   ش ودیمتوس ل م  یبه اش خای گوناگوندر دادگاه دارد،  ایهو یا پروند  ش ودمی

ش خای  ا هتدیاس ت که در هر پرونده اتهاق ببینی  پیشاس ت و قابل   ی یطبکامالً   یامر نیکنند که حق را به او بدهد و ا

دانند میدخالت نموده و آن را بر اس ا  آنچه حق  ها کنند در دادگاه و در روند پروندهمی یس  ی مختلف، هابا جایگاه

مقامات    یاز س و  هیتوص    ایاو و   یبرا  ادداش ت ی، یباتلهن به قاض    نیببرد ا شیش مارند به نهع آن پمیمنافع خودش ان    ای

  ک انش  ا  ی یبرا تواندیرا بدهد که م نیتض  م نیا دیدادگاه مس  تقل با  افتدیاتهاق م  یرونیمقامات ب  ایو قض  ا«ی  باالتر 

 د.نگه دار  دورو فشارها به ها  هیگونه توص نیخود را از ا، طرفبیقاضی    ی توسمحکم واق 

 
1 Procedural guarantees  
2 Access to a fair trial and enforcement of judgments 
3 Subjective approach 
4 Objective approach 
5 Criteria for assessing impartiality 
6 Criteria for assessing independence  
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 قضائیه  گستره استقالل قوه : مبند شش

 هیقض ا«  قوه»: ش ده تأکیدقانون اس اس ی   و پنجاه و ش ش م  کص دی اص ل آیا آن چه در؟ س ت یچ قض ا«یهاس تقالل قوه  گس تره  

 ریز  فیدار وظا  و عرده عدالت  به دنیبخش   ت قق  مس ؤولو   یو اجتماع یفرد  حقوق  بانیپش ت  که مس تقل  اس ت   ایهقو 

ور اداری، مالی، ام هکه برخی درصدد اثبات آن بودند که در هم ایهمس أل؟  جدا از بقیه قواس ت   ایه« به م نای جزیراس ت 

کامالً    ایهقو   کی یاص ل آن چنان اس ت که به م نا نیها از ابرداش ت  برخی .  اس تخدامی، قض ا«ی و تقنینی باید جدا باش د

زمان خود به  رد یقانون اس اس    س ندگانیکه نو   رس دیمقررات خای خود اس ت به نار نم یبا تمام گرید  یجدا از قوا

در  زیحاکم نباش د بلکه عکس آن ن  هیکش ور بر قوه قض ا«  یاز مقررات جار کی  چیبوده باش د که ه یمهروم  نیدنبال چن

 قض ا«یهاز جمله قوه    ییاجرا  یهاقانون ش امل دس تگاه  نایهذکر خای ش ده ک و ش ده  تأکیدو مقررات   نیاز قوان  یاریبس  

 .گرددیم

 هیو مقررات را مانند بق  نیاز قوان  یاریکش ور اس ت و مکلف اس ت بس    ییاجرا  یهااز دس تگاه  یکی قض ا«یهدر عمل قوه   

اس ت  کش ور  یناام ادار  یو امثال آن تابع مقررات کل یو مال  ینش  یگز، یدر امور ادار قض ا«یهاجرا کند قوه  ها  س ازمان

مگر آن که در قانون خای، استثنا شده باشد که در همان حال هم مطابق قانونی است که مجلس تصویب کرده است و  

در چارچوب  ها و ادارات و وزارتخانهها  و دانش گاهها  دس تگاه گریبه مانند د قوه قض ا«یه.  به م نای اس تقالل تام نیس ت 

  ک ی چیخود داش ته باش د اما ه یمس تقل برا  یداش ته باش د و حس ابدارقض ات   نشیگز تواندیمقوانین و بودجه مص وب، 

  قتیداش  ته باش  د در حق  ییجدا یبه م نا یور خود اس  تقاللام هدر هم کالًدس  تگاه   نایهک   س  ت ین  آن یبه م نا  نرایاز ا

  ا ی  خ ای و    یهیتکل  ای  و قواع د مختلف آن هم طبق ق انون مجلس و    نیب ه جز موارد خ ای ک ه در قوان  قض   ا«ی هقوه

به م نی قض ا«یه  قوهاس تقالل    نیکند بنابرا تب یت   نیقوان همه قوانین مص وباز  دیش ده باش د با نیخای تدو یاس تقالل

 ت.  اس «انشا  حکماستقالل در قضاوت و » صرفاً یبه م نا و آن هم   یقاض ستقاللا

و   دیایکه خواس ت ب  یهر س اعت  یاس تقالل قاض    ایو  هیحق ندارد با اتکا  بر اس تقالل قوه قض ا«  یقاض    کیبه عنوان مثال 

 مس ألهبنابر    قض ا«یهقوه   یامور ادار لیکنکند   ت یرعا  ارا الزام یقواعد ادار یتمام دیکه خواس ت برود بلکه با  یهر س اعت

هم امکان   گرید  ییاجرا  یهاو دس تگاه گرید  یهااس ت که در وزارتخانه  یزیچ نیا دیامن ادیخای آن س اعت را کم و ز

  ی و پرورش برا آموزشوزارت بر داش   ت و وزارت  ی،  امور ادار  یاس   ت ب ه عنوان مث ال در چ ارچوب قواع د کل  ریپ ذ

      ، اس  تقاللنیدهند بنابرا رییعدم حض  ور را تغ  ایان حض  ور و متوانند زمیو پرس  تاران    پزش  کان  ایکارکنان    ایم لمان 

،  احکام ینار و اجرا  دیتا ختم ص دور حکم و تجد  یدگ یاس ت که از بدو رس    یدادگاه یدادگاه به م نا قوه قض ا«یه و

از   کی چیه تأثیرت ت  دینباو  و دخالت آنرا کار را انجام دهد  ها س  ازمان گرید  فش  اربر اس  ا  قانون، بدون   ص  رفاً

 د.  ریقرار گ   یو حقوق یقیاشخای حق

 ه   سگی   اه میابل اتلت ت دوه مجا (1

، خواس ت  و س طح باال  آلدهیمختلف متهاوت اس ت اس تقالل ا  یحقوق  یهادر ناام هیدر برابر دولت و قوه مجر اس تقالل

عادالنه )حقوق   یحقوق بش ر، حق دادرس    ییاروپا  ونیکنوانس   6ماده   یراهنمامص ل ان اس ت، در همه حقوق دانان و 

در  ( اشاره داردپارلمان و احزاب و مجریه  قوه)ها قدرت  سایر در برابر استقالل  به  "مستقل"اص طال   :  آمده اس ت  (یمدن
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در نتیج ه، م داخل ه  ت أثیری قض   ایی در جری ان اس   ت ب ا ه دف  ه اک ه در دادگ اه  ایهمواردی ک ه مق ام ات اجرایی در پرون د

 1.شودمیکنند استقالل قضات تض یف می

 مخگهف  تدو مجهس ت  سگی   اه با با  (2

  که   در برخی کش ورهااس ت قابل بررس ی  مس لح    یروهایو ن  ،قوا گریو د ،در برابر مجلسقوه قض ا«یه و دادگاه    اس تقالل

 6ماده    یراهنما .ش ودمیتش کیک  ها ش وند در اس تقالل آنمیقض ات توس م نمایندگان مجلس م لی یا ملی انتخاب 

نویس د:  می پارلمان در برابر اس تقالل  در خص وی (یعادالنه )حقوق مدن یحقوق بش ر، حق دادرس    ییاروپا  ونیکنوانس  

پارلمانی مقامات   ازها  یت آنش  وند، به خودی خود موجب تاب میاین واق یت که قض  ات توس  م پارلمان منص  وب  

ب ه م ض انتص   اب، هیچ گون ه فش   ار ی ا دس   تورال ملی در انج ام وظ ایف قض   ایی خود    چ هنچن اش   ود،  مین

  ، ایهمتش   ک ل از ق اض   ی ان حرف   ،ب الوه، این واق ی ت ک ه یکی از اعض   ای خبره دادگ اه تج دی دنار   ،نکنن د دری اف ت 

  ص رفاً رس د این  میاما به نار   کند،مین نقض را طرفبی و  مس تقل  دادگاه  یک داش تن  حق فی نهس ه بود پارلمان عض و  نیز

در برابر  ، به مانند بقیه مقامات، نکه حقیقت داش ته باش د، اس تقالل قض اتای هیک توجیه در برابر یک واق یت اس ت ن

ش ود و بس یار کمی از میبس تگی دارد، مخدوش ها کنند و ارتقا  و تنزل درجه ش ان به آنمیرا منص وب ها کس انی که آن

 د.  ل عمل نماینقضات هستند که در برابر فشارهای اینگونه، مستق

به ،  قض  ا«یهو مقررات قوه    نیقواندر کش  ورها«ی مانند ایران هم که مجلس در انتخاب قض  ات، نقش مس  تقیم ندارد،  

تواند فش  ارها«ی را بر  میو ش  ود  میمجلس مطر  در  طر    ایو   قض  ا«یهقوه   ایکه توس  م دولت و   ایه یص  ورت ال

توانند به عاملی در فش ار بر قوه قض ا«یه تبدیل نمایند، میالی ه بودجه را  ، مجلس  نمایندگاندولت و قض ات وارد کند، 

مجلس اس ت و طبق اص ل هش تاد و    ندگانینما  اتاریاخت تص ویب قوانین و ناارت بر حس ن اجرا ، از در هر ص ورت

 «است وحق دارد در همه مسا«ل داخلی و خارجی کشور اظرارنار نماید. مسؤولهر نماینده در برابر تمام ملت »چرارم 

اعط ا   نم این دگ انرا ب ه    یق درت فراوان  نیو ا  دی  اظر ار نار نم اور مربوط ب ه قوه قض   ا«ی ه، امهاز جمل    ورامهدر هم   وانن دتمی

کامالً  نمایندگان مجلس در مقام ایهای وظایف نمایندگی و اظرارنار و رأی خود  »اص ل هش تاد و ش ش م   اس ا بر   کندیم

آرایی که در مقام ایهای وظایف نمایندگی خود  یا اندهتوان آنرا را به سبب ناراتی که در مجلس اظرار کردمیآزادند و ن

که بتوانند    دهدیقدرت را به آنرا م  نایهگوناگون برخوردارند ک   یهانهیدر زم ت یاز مصون« ت قیب یا توقیف کرد.  اندهداد

مجلس توقع   ندهیتوان از نمامین . ا باطل باش  دیحق   تواندیدخالت اس  ت م نیا. ها دخالت کنددس  تگاه  گریدر امور د

از  یکیبه نهع  تواندیاست که م ی ینداشته باشد طب  ینار  ،که در دادگاه مطر  است  ایهپروند کیداشت که نسبت به 

به به خود اجازه دهد که  ی،  را ص ادر کرده باش د و بر اس ا  قانون اس اس   یکند حکممیکه تص ور   یتیواق  و ،نیطرف

 د. در دادگاه ورود کنصورت علنی یا مخهی، 

 

 

 

 

 
1 European Court of Human Rights, 2020, p 20-30 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77947
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77947
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77947
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77947
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 بودن دادگاه  یعلن: چهارم گفتار
دادرس ی علنی چه جایگاه حقوق بش ری  ؟  پاس   خواهیم داد عبارت اس ت از علنی بودن چیس ت   گهتاری که در این س ؤال

آن چیست و روش اجرا    مشکالتو ها چالش؟  شودمییا مغایرتی با آن دیده   تأکیددارد و آیا در حقوق اسالم و ایران 

؟  از مراحل دادرس ی چگونه اس ت   حض ور موبایل؟  توانند جایگزین مردم باش ندمیها ص  یح آن چگونه اس ت؟ رس انه

ت ارض ات با دیگر اص ول ؟  مس تثنیات »حقوق بش ری« این اص ل کجاس ت ؟  چیس ت ها مزایا و اش کاالت حض ور رس انه

 حقوق بشری چگونه قابل حل است؟

 

 تعاریف و کلیات  : اولمبحث 

 تعریف واژه علنی: اولبند 

اصطال  حقوقی »دادگاه  در   1.لَ  ن ب  ه م ن  ی آش  کارا و هویداس  ت لِ  ن و عَدر لغت م  أخوذ از عرب  ی عَ «علنیواژه »

اس تماع  با عنوان  حقوق بش ر،  ییاروپا  ونیکنوانس   6  همادی، المللبینعلنی« در اعالمیه، میثاق، اس اس نامه دیوان کیهری  

نام گذاری، و در  4»عدالت باز«و گاه »عدالت )قض  اوت( باز« به   3دادگاه باز م موالًو در اص  طالحات حقوقی    2عمومی

در حین دادرسی، برای    م موالًدادگاهی که دادگاه عمومی دادگستری، ی حقوقی اینگونه ت ریف شده است »هالغت نامه

مقصود : توان گهت میت اریف دیگری در کتب مختلف از آن ارا«ه شده و بطور خالصه   5م افراد باز است«قاضی و عمو 

ش رط س لبی   –2باش د« و ها  و رس انه ش رط ایجابی » در دس تر  عموم مردم –1:  از »دادگاه علنی«، دادگاهی اس ت که

 »مخهی و سری نباشد« 

 

 علنی بودن در اعالمیه و میثاق : مبند دو

ده اس ت »هرکس با مس اوات  مآ هیاعالم 10اس ت که در ماده    «یبودن دادرس    ی، اص ل »علن«از موارد »حق دادرس ی یکی

درباره    یدادگاه نیش ود و چن یگ  دهیرس    علناًمنص هانه و، یطرفیدادگاه مس تقل و ب  لهیبه وس    شیکامل حق دارد که دعوا

  ثاق یم 14ماده   1در بند و  .«دیبنما میکه به او منس  وب ش  ده باش  د اتخاذ تص  م  ییهر اترام جزا ایحقوق و الزامات او  

  ل یتش ک طرفیو ب مس تقل  ص الح  دادگاه کیدر   یو علن او منص هانه  یدادخواه به  دارد که  حق ش ده اس ت » هر کس تأکید

 «  .بشود  یدگ یرس قانون  طبق شده

 

 قانون اساسی  علنی بودن دادگاه در : ومبند س

 
، ی  1387(،  58  یاپی )پ   3شماره    1387  یقیحقوق تطب   یهاپژوهش  "،ی هری ک  یبودن دادرس  یعلن  یو مبان  فیت ر  "  هیسم   ییکوین  ل،یجل   ی دیام   1

1-36 
2 public hearing 
3 open court 
4 open Justice 
5 open court: A public court of justice ، before a judge and members of the public. Usually with preceding 

in. 
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 به که مگر آن  است   بالمانع شود و حضور افرادمی انجام  ی، علن: م اکماتآمده است  و شصت و پنجم  کصدی اصلدر 

دعوا تقاض ا   نیطرف  یخص وص    یدر دعاو  ایباش د  یعموم نام  ای  یعموم عهت  یمناف آن  بودن  ی، علندادگاه صیتش خ

و    کص دی  اص لدر خص وی جرایم س یاس ی و مطبوعاتی »اص ل علنی بودن دادرس ی« در  نباش د.  یعلن  م اکمه  کنند که

  حض ور   و با  اس ت   یعلن  یو مطبوعات  یاس  یس   میجرا  به  یدگ ی: رس  بیش تری تکرار ش ده اس ت  تأکیدبا   ش ص ت و هش تم

 جرم فیو ت ر منص  هه أتیه  اراتیم، اختی، ش  راانتخاب ن وه.  ردیگ می ص  ورت  یدادگس  تر در م اکم منص  هه أتیه

 کند.می نیم  یاسالم  نیمواز  بر اسا   را قانون  یاسیس

 

 علنی بودن دادگاه در قوانین عادی  : مبند چهار

  وان ید) ارتش هریو ک  یقانون دادرس  در آن علنی بودن دادگاه تص ریح ش ده اس ت،   وض ع وایران  ی که دراز اولین قوانین

. ی مجلس ایران به تصویب رسیددادگستر  نیقوان  ونیسیکم در، 1939دسامبر   26برابر با  1318ماه   ید 4مور  (  حرب

و  (  یش مس    1327/ 9/ 19)مطابق   الدییم 1948دس امبر   10حقوق بش ر مص وب   یجران هیاعالمین تاری ، نه س ال قبل از ا

/  9/ 25با  مطابق )                یالدیم 1966دسامبر   16 مصوب  یاسیو س یمدن  حقوق یالمللنیب  ثاقیمسال پیش از  27

ش ده اس ت و نش ان از  تأکیددر این قانون بر اص ل علنی بودن م اکمات، حتی در م اکمات ناامی    اس ت (  یش مس  1345

 د. اهتمام قانون گذار، بر اصل عدالت دار

و   یس دادگاه روز جلس ه دادرس ی را ت یین نموده«پس از خاتمه جلس ه مقدماتی ر»:  تص ریح ش ده اس ت  188 مادهدر 

دس تور خواهد داد که طرفین دعوی و همچنین اش خاص ی که بنا بر تش خیص جلس ه مقدماتی حض ور آنرا در »جلس ه  

ش ده  تأکید مس ألهبر همین ، در قوانین دیگر نیز باش د برای روز مقرر احض ار ش وند.«میادرس ی علنی« الزم و مؤثر  د

 ت.  اس

 

 

 

 دادگاه علنی  معایبو   فواید: دوم مبحث

فوا«د و  در متون حقوقی، به دال«ل مختلهی اشاره شده و در  ؟ شده است  تأکیدچیست و چرا   یدادگاه علنده  یفلسهه و فا

ی  هااز علنی بودن دادرس ی به منزلة یکی از ش اخص» اندهگهت  یمختلف و فراوان  یهااس تدالل  یعلن  یهاض رورت دادگاه

زیرا، حض ور مردم در جلس ة دادرس ی بدون . حقوق بش ر یاد ش ده اس ت  ایهمرم دادرس ی عادالنه در اس ناد جرانی و منطق

ش   ود ک ه آن ان در جری ان م  اکم ه قرار گرفت ه و در ی ک داوری عمومی، ع ادالن ه ی ا ن اع ادالن ه  میهیچ گون ه م ان ی موج ب  

  1«.بودن آن را ارزیابی کنند

یک فرد  به اترام   یمترم اس  ت وقت  یمرم حقوق دفاع  یهانیاز تض  م  یعلن یاز حقوقدانان، دادرس    یاریبه اعتقاد بس   »

و   کندیو ض   ف نم  ییاحس  ا  تنرا ییدربرابر مقام قض  ا یوش  ود،  یم یدگ یافراد جام ه رس    دگانیمانون در برابر د

 
، 1385و زمستان    زییپا  57و    56شماره    ،یدادگستر  ی، مجله حقوق"عادالنه  یدر پرتو دادرس  یهریک  یبودن دادرس  یالزامات علن"  ه،یسم  یکو«ین  1

 220ی 
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  ی قانون یهایحقوق و آزاد عییازتر  قض  اوت مردم در مورد عملکرد او، از تض    یخاطر خواهد بود که قاض    آس  وده

علنی بودن م اکمات از یک س و  . دکنیعدالت م حیص    یم طوف به اجرا راو تمام هم و غم خود  ورزدمی  مترم امتناع

  کش ف  در خها در  و م رمانه  م اکمات از  برتر تواندمی دیگر  س وی از و  کندمی هاای  هدادگا به  نس بت نقش کنترل کننده  

 از  بزرگتری  مجموعه در اص  ل  نایهک   اس  ت  روش  ن  م اکمات  بودن علنی  اص  ل به نگاهی  چنین با.  افتد  مؤثر حقیقت 

کند در غیر این  فوق را تض   مینتواند ت قق هدف  میحوال از جمله دموکرات بودن حکومت  ا و  اوض   اع و  ش   رایم

به ابزار حذف  تواندمیبرعکس یا کش  ف حقیقت،  ص  ورت در م اکمات به جای کنترل قدرت دس  تگاه قض  ایی و

 یهایا  یبرا  یقاض    یبرا  ایهزیبودن انگ  یعلنک،  یکالس   به گهتة بنتام، حقوقدان م روف دورَ  » 1«.مخالهان تبدیل ش  ود

رفتار جانبدارانه و   را از  یکه قاض    کندیمانع عمل م کیبه عنوان    یعلن یدادرس    یاز نار اخالق.  اس ت  هشیوظا  مناس ب 

مس تمر بدون  ت یخوگرفتن به ف ال  یرا برا اس ت که او یم رک  زین  یعقالن ب ددارد و از میباز   ینادرس ت به هر ش کل

در هنگام   یچون رفتار قاض  .  کندیکند، وادار م دایکاهش پ اش ههیوظ  ت یهرگز بخواهد توجه او به درجة حس اس    نکهیا

ظالم  ش  انیادر مقابل   خواهدینم یورد،  یگ یقرار م  یبه عنوان تماش  اچ  یاریافراد بس    یم اکمه ت ت مداقه وبررس   

   2«شناخته شود

  نان یرا دارد که اطم  ت یقابل نیآنرا اض  افه کند، ا  یتواند به اطالعات حقوقمی نکهیعالوه بر اها  حض  ور مردم در دادگاه»

در این ص ورت قاضی همواره خود را در منار عموم مردم و افکار جام ه   دهد شیکش ور را افزا  ییمردم به دس تگاه قض ا

ش ود، در نتیجه دادر  می  ایهش ود و در واقع دادگاه تبدیل به اتاق ش یش  میبیند، آرامش بیش تری برای مترم حاص ل  می

ش  ود و درنرایت این موض  وع  میر بر قاض  ی گرفته  ادهد، جلوی اعمال فش   میدر ص  دور رای، دقت الزم را به خرن 

گیرد و  میاگر مردم ببینند قانون درباره جرا«م چگونه تص میم .  ش ودمیموجب جلب اعتماد عمومی به دس تگاه قض ایی 

   3«.شودمیر نرایت موجب کاهش جرایم  کند، نتیجه پیشگیرانه دارد و دمیرا چگونه مجازات  ها مجرم

ن وی تنایم   ن موض   وع خودداری کرده و مقررات را ب هایهالبت ه در کن ار این مزای ا ق انونگ ذاران ب ای د از توج ه افراطی ب  »

از س وی دیگر الزم اس ت  .  زدگی جلس ات دادگاه وجود داش ته باش د  دور از س یاس ت  کان پوش ش م قول و بهامهنمایند ک 

م رز باش د و  کامالً هویت مترم، تنرا در ص ورتی فاش ش ود که خودش رض ایت دهد یا مجرمیت وی از نار قاض ی  

در ص ورت .  از ارا«ه پیش داوری نس بت به جلس ات دادگاه و مجرمیت مترم ممنوع باش ندها درهرحال الزم اس ت رس انه

ش وند نیز امر کیهری می فرآیندش دن هویت س ایر افرادی که درگیر   فاشض رورت باید تدابیر مقتض ی برای جلوگیری از 

 4«عدالت، مختل نشود. فرآیندصورت پذیرد تا 

 

 نه همواره منفی ، علنی بودن؛ نه همواره مثبت: اولبند 

 
 381، ی  2، ن  1395اول و دوم    جلد  ، یحقوق  یها ، مؤسسه مطال ات و پژوهش"حقوق بشر در جران م اصر"م مد،    دی س  یفاطم  د یس   یقار  1

، ی  1387(،  58  یاپی )پ   3شماره    1387  یقیحقوق تطب   یهاپژوهش  "،ی هری ک  یبودن دادرس  یعلن  یو مبان  فیت ر  "  هیسم   ییکوین  ل،یجل   ی دیام   2

1-36 

 4-3ی ،1397 اسا،ی تی، سا"آن بیو م ا  ایمزا یبودن م اکمه، ضوابم حاکم بر آن و بررس یعلن" ،یمرتض یناج 3

 1393 ز  یپا تا اقسگا  ی ا مجهه حیود "تفای   ت،ااه ا اقاه  ی رقیهس  ر  ا  ی و  ز پوشش دهو"حس   باا مرس ا   تما ا 4

 154ا ص 87شجاهه 
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ارزش   کیتواند میبودن دادگاه نه    یعلندهد که می، نش ان هاو دادگاهها قوانین و روش اجرا«ی دولت   تربررس ی عمیق

و ل ذا در اختی ار دادگ اه   دی  رس      یقط  ج هینت  کی  رابط ه ب ه    نیدر ا  توانینم  و، یارزش منه  کی  مثب ت ب اش   د ن ه  همواره  

اختالف بر س ر علنی یا مخهی بودن روند دادرس ی وجود دارد ها گذاش ته ش ده و در موارد فراوانی بین دادگاه و رس انه

دادرس ی علنی آن اس ت که افکار   مش کالتاز افتد  میمختص ایران نیس ت بلکه در بس یاری از کش ورها اتهاق   مس ألهاین 

به نهع یا به ض رر مترم و یا ش اکی قرار  ، احس اس ات مثبت یا منهی، دادگاه را ت ت فش ار غیرمنص هانه تأثیرت ت ،  عمومی

حض ور یابند و با توجه به جز«یاتی که  ها  فرص ت اس تهاده کرده و در دادگاهتوانند از این میداران  کالهبرهمچنین د.  ده

را ایجاد نمایند از   مش  کالتش  وند نس  بت به نزدیک ش  دن به یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوی، انواع  میآگاه  

 .درا حل کناشخای  مشکالتتواند میدادگاه م رفی نمایند که   مؤثرنکه خود را از عوامل  ایهجمل

 

 ی المللبیناستثنای علنی بودن در دیوان کیفری  : مبند دو

  ی علن  اتیمس تثنش ده بود، اما   تأکیدبر علنی بودن دادگاه،  1رم  یالمللنیب  ییدادگاه جنااین اس اس نامه   67هر چند در ماده  

مقرر اس اس نامه   68ماده  کند، میدر این اس اس نامه، دس ت دادگاه را برای س ری کردن دادرس ی، به هر دلیلی باز   بودن

 : داردمی

( دادگاه مکلف اس  ت اقدامات مناس  ب را جرت حهظ امنیت، س  المت جس  می و روحی، ش  أن و خلوت قربانیان و  1

عوامل مربوطه توجه نماید، از جمله س ن، جنس یت به ش ر  مذکور  در این راس تا دادگاه باید به تمام .  ش رود انجام دهد

ی جنس  ی یا جنس  یتی یا  ها، و برداش  ت، و چگونگی جرم به ویژه اگر جرم در ارتباط با خش  ونت 3، بند  7در ماده  

د چنین  دادس تان موظف اس ت طی ت قیقات و پیگر.  گرددن موارد م دود نمیایهخش ونت علیه کودکان باش د که البته ب

طرف ان ه، این اق دام ات نب ای د نس   ب ت ب ه حقوق مترم و اجرای م  اکم ه ع ادالن ه و بی. جن ای اتی، این اق دام ات را انج ام ده د

 تب یض نماید یا با آنرا در تضاد باشد.

توانند برای  ن اس  ت که ش   ب دادگاه میایهتص  ریح گردید 67( یکی از مس  تثنیات اص  ل اس  تماع علنی که در ماده  2

از قربانیان و ش رود یا مترمین، بخش ی از مراحل دادرس ی را به طور غیرعلنی انجام دهند و یا اجازه دهند ارا«ه حهاظت  

چنین اقداماتی به خص  وی باید در .  های الکترونیک یا وس  ا«ل خای دیگر انجام ش  ودش  واهد با اس  تهاده از دس  تگاه

که قربانی یا ش اهد اس ت انجام گیرد، مگر آنکه   مواردی که ش خص قربانی مورد خش ونت جنس ی واقع ش ده یا کودکی

 های قربانی یا شاهد، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.دادگاه با توجه به کلیه شرایم، علی الخصوی دیدگاه

ها و  ( در ص   ورتی که منافع ش   خص   ی قربانیان در م رض خطر قرار گیرد دادگاه مکلف اس   ت اجازه دهد دیدگاه3

ی مدافع وکالتواند به وس   یله  یی میهااگر دادگاه ص   ال  بداند، چنین نارات و نگرانیش   ود  طر  ی آنرا مهانگرانی

 قربانیان و مطابق آ«ین دادرسی و ادله اثبات دعوی مطر  گردند.

ش  ر   تواند در مورد اقدامات حهاظتی مناس  ب، اقدامات امنیتی، مش  اوره و همیاری، به ( یگان قربانیان و ش  رود می4

 ، به دادستان و دادگاه توصیه نماید.6بند  43مذکور در ماده 

 
1 Icg International Criminal Court 
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اختن جدی امنیت یکی از ش رود و یا  انده( اگر به موجب این اس اس نامه افش ا  ش واهد یا اطالعات موجب به مخاطر5

اطالعاتی   تواند برای هر یک از مراحل دادرس ی پیش از ش روع م اکمه، چنین ش واهد یاخانواده وی گردد، دادس تان می

اما این گونه اقدامات باید به طریقی انجام ش وند که  .  ای از آن را ت ویل دهدرا م رمانه نگاه داش ته و در عوض خالص ه

 طرفانه نبوده و سبب تضییع حق مترم نگردد.مغایر با حقوق مترم و م اکمه عادالنه و بی

امل خود و نیز حهظ اطالعات م رمانه یا حس ا ، انجام تواند در ارتباط با م افات از کارکنان و عو ( هر کش وری می6

 اقدامات الزم را درخواست نماید.

ب ث و تبادل »:  آن مقرر ش  ده اس  ت  4در بند اس  اس  نامه   74ماده همچنین مذاکرات قض  ات برای رس  یدن به رای، در 

 «نارهای انجام شده در دادگاه بدوی باید م رمانه باقی بماند.

 

 ی المللبیناستثناء مهم در دادگاه کیفری  حفظ اطالعات امنیت ملی، : ومبند س

 :نماید که عبارتند ازمیتثنا«ات دیگری را مطر  سا رم  یالمللنیب کیهریاساسنامه دادگاه   72ماده  

یابد که افش   ا  اطالعات یا اس   ناد یک کش   ور، به عقیده آن کش   ور س   بب به ( این ماده در مواردی مص   داق می1

بندهای   56ش وند که مش مول ماده چنین مواردی ش امل آنرایی می.  گردداختن منافع امنیت ملی کش ور مزبور اندهمخاطر

شود که  و نیز مواردی می 93، و ماده 6بند   87، ماده  6بند   68، ماده  2بند   67، ماده  3بند  64، ماده 3بند  61، ماده 3و  2

 ود بیاید و فاش ساختن اسناد در آن ممکن است مشکل ساز بشود.ممکن است در هر مرحله از دادرسی به وج

( این ماده همچنین در مواق ی که از ش خص خواس ته ش ده اس ت اطالعات یا ش رادت بدهد و وی از انجام این کار  2

ندازد، ان دلیل که فاش س اختن اطالعات، منافع امنیت ملی یک کش ور را به مخاطره میایهامتناع ورزیده یا موض وع را ب

کرده که م تقد اس ت فاش س اختن اطالعات مزبور علیه منافع   تأییدبه آن کش ور ارجاع کرده اس ت و کش ور ذیربم نیز 

 یابد.، مصداق میاست امنیت ملی آن کشور 

)ه  (   3بند  54( هیچ بخش از این ماده نباید به شروط الزم درباره حهظ اسناد و اطالعات م رمانه که به موجب ماده  3

 قابل اِعمال است، لطمه برساند. 73)و( الزم االجراست یا به موجب ماده   و

دارد در هر مرحله از  احتمال( اگر کش وری مطلع ش ود که اطالعات و اس ناد آن کش ور در حال فاش ش دن اس ت یا  4

باش د، کش ور مزبور  دادرس ی فاش بش ود، و بر این عقیده اس ت که افش ا  این اس ناد به زیان منافع امنیت ملی آن کش ور می

 حق دارد مطابق این ماده به مناور حل و فصل این موضوع، مداخله نماید.

ش ود، باید  اختن منافع امنیت ملی آن کش ور میانده( اگر به عقیده یک کش ور، فاش س اختن اطالعات س بب به مخاطر5

دادگاه مقدماتی یا دادگاه بدوی، یا هر آن کش  ور در همراهی با دادس  تان، وکیل مدافع یا    از س  ویتمام اقدامات م قول 

 تواند شامل موارد ذیل باشد:چنین اقداماتی می. کدام، صورت گیرد تا موضوع از طریق تشریک مساعی حل شود

 الف( اصال  یا تشریح درخواست مزبور

ا اس ناد مزبور با  یآ  هکب( تص میم دادگاه مبنی بر ربم اطالعات یا اس ناد مزبور با موض وع دادرس ی، یا تص میم در مورد این

توانند به اند یا میوجود آنکه با موض وع دادرس ی مربوط هس تند، از منبع دیگری به جز کش ور مورد تقاض ا به دس ت آمده

 .دست آیند

 ن( کسب اطالعات یا اسناد و مدارک از منب ی متهاوت یا به شکلی متهاوت؛ 
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توان از موارد  تواند فراهم گردد، که در این میان از جمله مید( توافق بر س ر ش رایطی که ت ت آن کمک و همیاری می

برگزاری جلس ات غیرعلنی یا  ی ترکیبی، م دود س اختن اطالعات فاش ش ده، هاذیل نام برد: تریه خالص ه یا ویرایش

دادرس ی با حض ور فقم یک طرف دعوی، یا دیگر اقدامات حهاظتی مجاز مطابق این اس اس نامه و آ«ین نامه دادرس ی و  

 ادله اثبات دعوی.

( هنگامی که تمامی اقدامات م قول برای حل موض وع از طریق همکاری انجام ش ده و هنوز کش ور مزبور م تقد اس ت  6

یا ش رایطی اطالعات یا اس ناد نباید ارا«ه یا فاش ش وند، زیرا این امر به زیان منافع امنیت ملی کش ور    که به هیچ طریق

ن تص میم آگاه نماید، مگر آنکه تش ریح دقیق  ایهباش د، این کش ور باید دادس تان یا دادگاه را از دالیل خای مربوط بمی

 آن کشور گردد.این دالیل خود لزوماً سبب لطمه زدن به منافع امنیت ملی 

ن ش  واهد مرتبم بوده و برای اثبات گناهکار یا بیگناه بودن مترم ض  روری  ایه( س  پس اگر دادگاه تش  خیص دهد ک 7

 تواند اقدامات ذیل را انجام دهد:هستند، دادگاه می

،  اس ت  2یا ش رایم مذکور در بند  9الف( اگر فاش س اختن اطالعات یا اس ناد به دنبال درخواس ت همکاری مطابق بخش 

 ورزد:، امتناع می4بند  93و کشور مزبور هم به استناد مهاد ماده  

( به آن اش اره ش د، فرص ت بیش تری  2) )الف( 7تواند پیش از اتخاذ هرگونه تص میم نرایی که در تبص ره دادگاه می -1

ی آن کش ور که ممکن اس ت، در ص ورت لزوم، اس تماع غیرعلنی یا یک  وکالبرای مش ورت به مناور بررس ی نارات  

 .طرفه باشد درخواست بنماید

تقاض ا مطابق  توجه به ش رایم پرونده، کش ور مورد و با    93ن نتیجه برس د که با اس تناد به مهاد ماده  ایهاگر دادگاه ب -2

 87خود، موض وع را مطابق ماده   دادگاه ممکن اس ت با تش ریح دالیل کند،ن اس اس نامه عمل نمیایهت ردات خود نس بت ب

 .به مرجع دیگری ارجاع دهد 7بند 

  .تواند در م اکمه مترم بر حسب وجود یا فقدان یک واق یت، بنا به تناسب شرایم، استنتان نمایددادگاه می -3

 لیه شرایم دیگر:ب( در ک 

 دستور فاش کردن مدارک را بدهد؛ -1

دهد، در م اکمه مترم بر حس  ب وجود یا فقدان یک واق یت، بنا به تا حدی که دس  تور فاش کردن مدارک را نمی -2

 تناسب شرایم، استنتان نماید.

 

 

 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر علنی بودن دادگاه در  ئاتاستثنا: مبند چهار

 در تواندمی  دادگاه س الن به دس ترس ی باش د، اما  علنی باید کنوانس یون اروپایی حقوق بش ر دادرس ی 6مادَ هرچند طبق »

 :  شود  ممنوع مردم عموم  یا  مطبوعات برای زیر  موارد

 اخالقی مالحاات حهظ ✓

 عمومی نام ✓

 دموکراتیک  جام ه یک  امنیت  ✓

 صغار  منافع حهظ ✓

 دعوی طرفین خصوصی زندگی از  حمایت  ✓
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 است   دادگاه با آن تشخیص که  ضروریکامالً   موارد در ✓

 1(354ی  1389  گرجی دکتر علی اکبر) .«س ازدمیپذیر  آس یب  را رس یدگی، عدالت   بودن  علنی که  خاص ی  ش رایم در و

ها رس انهدهد که، برای توس  ه یا تض ییق تهس یر در جرت آزادی یا ممنوعیت حض ور میتوجه به عبارات بکار رفته نش ان 

و یا مردم، دس ت قض ات و دادرس ان باز اس ت و این قانون، تهس یر پذیری دارد و هر قاض ی بس ته به س لیقه و برداش ت  

ن  ایهاین موض   وع ب   توانن د غیرعلنی برگزار ش   دن م  اکم ه را بخواهن د ی ا ن ه؟میطرفین دعوا  توان د عم ل کن د  می  خود

در قانون آمده . طرفین اس   ت یا خیر؟ قانون تص   ری ی به حق بودن نداردا غیرعلنی بودن دادگاه حق یآ هگردد ک میبر

توانند درخواس ت غیرعلنی بودن دادگاه را بخواهند، اما قانون گذار ت ریهی از میاس ت که در دعوای خص وص ی طرفین 

 2.داندمیعلنی بودن دادگاه را خود قاضی  غیرمرجع صالحیت تشخیص علنی یا   و. دعوای خصوصی ندارد

»علنی« و    مس  ألهی،  المللبینو م اهدات و میثاق  ها  و چه در اس  اس  نامهها  ی داخلی کش  ورهابنا بر این چه در دادگاه

 ت.  همزمان ذکر شده و تشخیص مصادیق آن در صالحیت ر«یس دادگاه اسها  علنی« بودن دادگاهغیر»
 

 ی  اطاله دادرس : سوم مبحث

توان اعتماد مردم را به دس تگاه قض ا«ی میچگونه  ؟ ی عدالت کدام اس ت هاش اخص ه؟  کارآمدی قوه قض ا«یه در چیس ت 

مدت ؟ گویدمیقانون ایران در این زمینه چه  ؟  بر »تس ریع دادرس ی« چیس ت   المللبینمیثاق و حقوق   تأکید؟ جلب کرد

مقایس ه با دیگر کش ورها در ؟  ی پیش نرادی چیس ت هاحلراه؟  کدام اس ت   3علل اطاله دادرس ی؟  م قول دادرس ی چیس ت 

 کشورهای عضو و دیوان دادگستری ات ادیه اروپا در این زمینه چگونه است؟؟ چه گونه است ها  حلراهو  مشکالت

دو شرط اساسی  ، یی عالوه بر رعایت قانون و عدالت در احقاق حق و دیگر شرایم ماهوی و شکلیناام قضا یکارآمد

  تر مؤثردادرس ی برترو ، آن کمتر باش د  نهیهززمان و هر چقدر »هزینه دادرس ی« اس ت که  مدو ی« وزمان دادرس  » دارد اول

اگر یکی از اهداف دادرس ی »احقاق حق« باش د هدف دیگر آن »حل وفص ل« و آن هم در زمان م قول اس ت زیرا  اس ت  

ش یوه حل    اس اس اً. در پی داش ته باش دتواند اجرای درس ت و کامل عدالت را میاحقاق حق خارن از زمان مت ارف ن

ی غیرقانونی و بی اعتمادی  هاوفص ل یکی از مبانی اعتماد مردم به دس تگاه قض ایی و موجب پرهیز از توس ل به روش

یکی از موازین رع ای ت حقوق ش   ررون دی و ع دال ت م ور بودن  «دس   ترس   ی ب ه موقع ب ه ع دال ت »در واقع،  .  اس   ت 

 4.است ها  حاکمیت 

س ت.این درحالی اس ت که قانون  هادادرس ی به م نای طوالنی ش دن غیرقانونی و غیرم مول رس یدگی به پروندهاطاله 

مواردی را در نار گرفته که اگر از آن مدت ت یین ش ده بیش تر طول بکش د اطاله دادرس ی  ها  برای رس یدگی به پرونده

از رویه م مول باش د ش امل   ترو اگر این رس یدگی طوالنیش ود.در مواردی نیز قانونگذار به قاض ی اختیار داده مینامیده 

 
، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم،  "یعدالت ادار وانید یدادرس نییآ  ةیدر ال ییو ت ول گرا یا هیعدالت رو "اکبر،  یعل یگرج 1

 354، ی 1389، تابستان 29شماره 
 4-3، ی1397 اسا،ی تی، سا"آن بیو م ا  ایمزا یبودن م اکمه، ضوابم حاکم بر آن و بررس  یعلن" ،یمرتض یناج 2

 prolongation of hearing / proceeding رسیدگیاطاله  3

 prolongation of claim اطاله دعوی
 1، ی 1398، "رفع آن یو راهکارها یعلل اطاله دادرس"مرکز،  یدادگستر یوکال کانون  سیر« ،یسیع ینی ام 4
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اش بخاطر ریختن برف ای که در زمس تان از همس ایهدر این زمینه مثال م روفی اس ت همس ایه 1.ش ودمیاطاله دادرس ی 

 بام در راه او شکایت کرد و دادگاه تابستان تشکیل شد!سنگین پشت 

 

 اطاله دادرسی مشکالت  اول:بند 

  ی از دعاو کیش دن هر   تردهیچپی  موجب گردد و چه بس ا  میدعوا   نیطرف یبرا  زیادی مش کالتموجب   یدادرس   اطاله

کند و  دایش ود فقم دو طرف دارد اما اگر ادامه پ  یدگ یاگر به س رعت رس    یحقوق  یدعوا  کیبش ود به عنوان مثال در  

 زین یهریک   یهاخواهد داش ت در پرونده  یو افراد متهاوت هبه ورثه آنرا منتقل ش د مس ألهآنگاه  دیفوت نما  نیاز طرف یکی

 طور به  دیایبه وجود ب  یشاک   ایمترم   یبرا یفراوان مشکالتمسا«ل و   یگونه است که ممکن است با اطاله دادرس نیهم

گرفته اس ت و   ورتو س رقت از آنرا ص   یداررکالهباند و مثالً که حق با آنان اس ت و مورد ظلم واقع ش ده  یاتش کای مثال

رفت و آمد کند و حق خود را بس تاند نس بت به عدالت  دیس ال با نیچند  ییش وند که در ناام قض امیمواجره با آن 

  م ض التی  نیاز بزرگتر یکی نیو ا کنندیش ده و آن را مترم به فس اد م نیکش ور بدب یتیریو ناام مد  قض ا«یهقوه    ییقض ا

فراموشی   حافاه و  ممکن است سبب از دست دادن ادله یا ض فو گرفتاری در پیچ و خم اداری،  ،  است که وجود دارد

به عالوه، س رعت م اکمه، فرس ایش  . گردددر دادگاه    مؤثرو حتی ش خص قاض ی، مترم، دادخواه و همه عوامل  ش رود  

 2.رساندمیعاطهی مترم را در اثردادرسی کیهری به حداقل 

 ت بر لت  ی ا مو    بزهگ ا اخو ،  ی    ی طاله ا اهس:   ک

  تنرا  نهها پرونده یحجم باال.  در س  طح جام ه اس  ت   گس  تریو عدالت   یاز موانع بزر  دادخواه یکی یدادرس    اطاله

مراجع    قیاز افراد از احقاق حق خود از طر  یاریش ده اس ت، بلکه س بب ش ده اس ت که بس    یدگ یروند رس    کندی  موجب 

  ی مراج ه به دادگس تر نهیتر از هزکم  خود حقه حقوق از  کردن  نارص رف  نهیباش ند و احس ا  کنند هز  دیناام ییقض ا

 3.شده است   انیسو  استهاده سودجو   یافراد را به خطر انداخته و موجب گشودن راه برا  یحقوق  ت یامر امن نیهم.  است 

 ضاه،ات مالی  طاله ا اهسی: ات

ض رری  ، که عدم النهع در کش ورهای با تورم ص هراس ت   یامور مال در  خص وص اًقابل جبران  غیرگاه   یاطاله دادرس    ض رر

اس ت در   نیس نگ  اریبس    انهیکه تورم س ال رانیمانند ا  یدر کش ورش ود اما  میمت مل ، اس ت که زیان دیده از اطاله دادرس ی

همان نزدیک   کندیم  افت یکه در پولیو فرد به حق خود برس  د    ردیص  ورت گ   عیس  ر  یاگر دادرس     یتیوض     نیچن

 آن دو س ال آن پول را به او بدهند چه بس ا ارزش  ایس ال و   کیاس ت که به او وارد ش ده اس ت اما اگر پس از   یخس ارت

مالی  یعنوان مثال ممکن اس ت ش خص الف جرت برنده ش دن در دعوا بهنداش ته باش د    یارزش خاص   یانص ف ش ده و  

  مؤثر غیرو   ناکاراص ادره   یأر، یبه ل اظ اقتص اد  کهی»برنده« ش ود در حال  یو از نار حقوق دینما، دو س ال ت ملخود  

 
 28/04/1397قانون،  ی، آوا"یعوامل اطاله دادرس" ،یدادگستر  یآذر اصغر، قاض یرسول 1
،  18  ،دورهیقی حقوق تطب  یها، پژوهش"و انگلستان  رانیا  یحقوق   یهادرناام  هرخواستیبدون ک  یدادرس  یمبان"  ن،یمررا نسر  د،یفر  یضرغام  2

 128، ی 139، تابستان 2شماره 

مقابله    یو راهکارها  یدر امور مدن   یاطاله دادرس"فرهنگستان علوم،    یشاخه حقوق گروه علوم انسان  سیو ر« وستهیعضو پ  ن،یدحس یس  ییصها  3

 3-1ی  ران،یا یاسالم یفرهنگستان علوم جمرور تی،  سا"با آن
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و کاهش اعتماد به دس تگاه   ش ده ییقض ا  ت یو احس ا  عدم امن  یرا نافذ واقع نش ده بلکه باعث س ردرگمبوده و نه تن

 د. آورمیرا فراهم  ییقضا

  های از روش،  ی آنانوکالبرخی مجرمان و یا اص    اب دعوا وجود دارد و  یاس   ت که برا  یفراوان مش   کالتاز  نیا

ظلم مض اعف بر   نیرا به دادخواهان بدهند و ا هیچند س ال مبل  اول ازپس    ی،تا با اطاله دادرس    کنندیاس تهاده م  یقانون

 .  به سرقت رفته است  شمال  ایواقع شده و  داریکالهبرکه مورد  است    یکس

  لز م دسا   اه میثاق: سه

از حق    به ص راحت یا تلویح،،  بوده و در چندین م اهده و کنوانس یون  المللبینمورد اهتمام حقوق ، اطاله دادرس ی مس أله

و    یحقوق مدن یالمللبین  ثاقی، م(1948حقوق بش ر ) هیاعالممترمان و دادخواهان در »س رعت دادرس ی« یاد ش ده اس ت  

 1990) یحقوق بش ر اس الم  ونیو کنوانس  (  6از ماده  1حقوق بش ر )بند   ییاروپا  ونی، کنوانس  (9از ماده   3)بند   یاس  یس  

توان  میز ین  ینمونه حقوق ش کل  نیدر عرص ه قوان .  دارند تأکید یدادرس   فرآیندقاهره( به الزمه »م قول و مت ارف« بودن  

  تیهیک   یابیارز  یارهایاش  اره داش  ت که از جمله م  7از اص  ل  2و   1در بند   «یفرامل یمدن یدادرس    نییبه »اص  ول آ

قاعده   نیبر ا  تأکید  یفرامل یمدن یدادرس    نییدر آ . دینمامیقلمداد   یرا م قول و مت ارف بودن زمان دادرس     یدادرس   

 1«.عدالت، نقض عدالت است   یدر اجرا تأخیراست که » یمت ال

از  دستگیر شدن  شود باید در موقعدستگیر می هر کسآمده است »، میثاق »حق س رعت آگاهی از اترام« 9  ماده 2در بند 

  ش ود دریافتمی داده او نس بت  به  که اترامی  رگونهه دا«ر به  ایاخطاریه  وقت   ش ود و در اس رع مطلع ( آن)علل  جرات

 «.دارد

ش ود  ( می)زندانی  دس تگیر یا بازداش ت  جرمی  اترام به هر کس»:  »حق س رعت در دادرس ی« آمده اس ت  9  ماده 3در بند 

  قض  ایی   اختیارات  اعمال مجاز به  قانون  موجب  به  که دیگری یا هر مقام در م ض  ر دادر   وقت   در اس  رع باید او را

در انتاار  که  ( اش خاص ینمودن )زندانی  بازداش ت .  یا آزاد ش ود دادرس ی م قولی باش د حاض ر نمود و باید در مدت

حض ور   بش ود که ییهااخذ تض مینهب  موکول اس ت  ممکن  موقت  ادیآز باش د لیکن  کلی  هس تند نباید قانونی دادرس ی

« همچنین در .نماید تأمین حکم  اجرای مورد برای و حس ب  قض ایی رس یدگی  و س ایر مراحل دادرس ی  را در جلس ه مترم

 «بشود.  او قضاوت  درباره  رموجهیغ تأخیر بدون» 14ماده   3بند  نقسمت  

باید از  ص  غار مترمدر خص  وی »حق اتخاذ تص  میم س  ریع« در خص  وی کودکان آمده اس  ت » 10  مادهدر بند ب 

 «.بشود اتخاذ تصمیم در مورد آنان ممکن  اوقات  و باید در اسرع  جدا بوده  بزرگساالن

 به  د اع  ووها شجو  دسا   مگا م: چ اه

 تأکیدداند،  میس رعت در تهریم اترام به زبان مترمی که زبان رس می را ن مس أله،  میثاق 14  ماده 3ند در قس مت الف از ب

در   :را خواهد داش ت  ذیل یهاتض مین  حق  الاقل  کامل بش ود با تس اوی جرمی ارتکاب  به مترم هر کس»:  ش ده اس ت 

 «.شود شود مطلعمی داده  او نسبت   به که  اترامی  و علل  بهرمد از نوعاو  که زبانی به تهصیل  و به  وقت   اسرع

 
حقوق    یدگاهراید  یپژوهش -ی، فصلنامه علم"کارآمد  یدادرس  ندیدر فرآ  یدادرس  تی ه یبر ک  یدرآمد "درگاه برنام،    یبیحب   ،ینجادعل  یالماس  1

 53، ی 1391 ،ییقضا
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یکی از مقدمات ، اما تهریم اترام و س خن گهتن با مترم.  هرچند در این بند تص ریح به س رعت در م اکمه وجود ندارد

این .  ش ده اس ت  تأکیدبر پیدا کردن مترجم در اس رع وقت   دراین ماده،.  رس یدن به س رعت در دادرس ی یا اطاله آن اس ت 

در بس یاری از  . ش ودمینیز  دانندمیبلکه ش امل اتباع کش ور که زبان رس می را ن، ش امل بیگانگان نیس ت   ص رفاً، بند

حتی  ، نیس ت قابل فرم  ،  و روس تاها و در نزد برخی از مردمها  در ش ررس تان، زبان رس می کش ور،  رانایهاز جملها  کش ور

زبان دیگری  ، ی متهاوت اس ت که برخی از افراد به جز زبان م لیهاو گویشها با لرجه،  در نقاط مختلف،  زبان اس تان

الزم  ، بر اس ا  این بند،  دس تگیر ش ود، چنانچه مترمی با زبان م لی و بدون آش نا«ی با زبان رس می  .ش وندمیرا متوجه ن

الزم اس ت مترجم  ،  همچنین برای بیگانگان دس تگیر ش ده  .برای وی پیدا ش ودمترجم آش نا  ، اس ت در اس رع وقت ممکن

 د. مسلم یافت شود تا م اکمه و اثبات یا رد اترام در زمان م قول و سریع انجام شو 

اما نافی موارد مدنی و  ،  دهد که هرچند در موارد کیهری ذکر ش  دهمینش  ان ،  دقت در مواد مربوط به تس  ریع در میثاق

 ت.  اهمیت مسا«ل کیهری، بطور خای ذکر شده اس دلیلبهدر حقیقت این موارد ، یره نیست اداری و غ

 

 ی ایران هاعلل انسانی اطاله دادرسی در دادگاه : مبند دو

 پات ره   مسؤتلی  ابجائی  اه  ا  ت :   ک

  مس ؤول پرونده اس ت اعم از   کیاعض ا  ش  ب و دس ت اندرکاران  یادار  یهاجابجایی  یاز دال«ل اطاله دادرس   یکی

تواند میکند  رییاجرا هرکدام که تغ نیمأمورو    ،دادگاه سیر« ،دادس  تان،  دفتر دادگاه تا بازپر   مس  ؤولین  ایو   رخانهیدب

پرونده با اب اد مختلف آن آش نا ش ده اس ت   کیدادگاه که با   سیر« کیبه عنوان مثال  دینما یرا طوالن یدگ یزمان رس  

آن پرونده را  یگریدادر  د، و بر اسا  قانون شود یمنتقل م یگریو به مکان د افتهیآن ارتقا  یپس از مطال ه و بررس

 یش ود زمان  ش نااب اد آن آ باتا بخواهد پرونده را مورد مطال ه قرار داده و   دیدادر  جد ی یبه طور طب دینمامی  یبررس  

 ت.  گرفرا خواهد 

کرده و آن را مورد    یرا بررس   ییهاپرونده  یباش د که در قانون مش خص ش ود که اگر افراد گونه  نیاتواند  می  حلراه یک

عنوان   دادگ اه ب ه   ب هپرون ده ب ه ش      ق ت یدر حقد.  بتوانن د هم ان پرون ده را ت ا آخر ادام ه داده و انج ام دهن    همط ال  ه قرار داد

ادامه ها  یبررس   یکه با جابجا ش دن و  ش وددادر  ارجاع   یقیبلکه پرونده به ش خص حق، ارجاع نش ده  ش خص حقوقی

 د. ابی

  یش دضات ت  در مات   ا ئی اه دسا   ا اهسی : ات

«ی که در هایکی از راه، ی در »زمان« و »کیهیت« دادرس   ی دارندمؤثرنقش ، ی مختلفهادادرس   ان در ردهقض   ات و  

، وظا«ف و تنبیه اش خاص ی که بدون دلیل ترتش ویق قض ات به انجام س ریع، خص وی »کاهش« زمان دادرس ی اس ت 

 ت.  این روش اعمال شده اس،  کشورهابوده و در ایران و سایر  ، دهندمیرا اطاله ها پرونده

« در خص وی اطاله اص ول آیین دادرس ی مدنی فراملیی در »حقوق خص وص    یس ازکس انی یالمللنیمؤس س ه ب  1دروایونی

دادگاه با ش روع هر چه زودتر »نوش ت:    «به پرونده یدگ یدادگاه در جرت رس    ت یمس ؤولبا عنوان » 14دادرس ی در بند 

ل کارآمد و با س رعت م قو ، و با اختیار عمل کند تا اختالفات را منص هانه، ف االنه روند کار را اداره کندباید  ، رس یدگی

 
1 UNIDROIT “Principles of Transnational Civil Procedure”, Last Updated: 13 October 2020, p 12  
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دادگاه باید ترتیب   .روند رس  یدگی را مدیریت کند، با مش  ورت با طرفین،  دادگاه باید تا آنجا که عملی اس  ت د. حل کن

  1«.کلیه مراحل دادرسی، از جمله تاری  و مرلت ت یین کندحل و فصل مسا«ل را ت یین کند و یک جدول زمانی برای 

    ر  میدضا ی  ا  موه ت خاهج ،اصاف  لالیتضاتا اما ی  ه د: سه

مانند ریاست  ، غیرقانونیو ی قانونی هاحاکی از آن است که مشارکت قضات در ف الیت ها  موارد ایتالیایی و سایر پرونده

آنرا در   مورد نیازی پیش   گیری از وقوع جرم، ناارت بر انتخابات و موارد دیگر، به میزان قابل توجری از زمان هاکمیته

کارکنان دادگس تری، ممکن است در مورد زمان ت داد  بنابراین آمار مربوط به  . کاهدمیجلس ات دادرس ی و ص دور احکام 

 همچنین  دادگاه  اما،  داش  ت  زیادی دالیل کاپوانو  پرونده در  تأخیر. ص  رف ش  ده برای قض  اوت گمراه کننده باش  د  مؤثر

موکول ش د، اما به دلیل ت ویق بیش تر به دلیل انتخابات ش ررداری   1978ژانویه   24جلس ه دادرس ی به  که»  کرد خاطرنش ان

 2.ژانویه برگزار نشد 31تا 

  ی ا ساخگاه دضا  ی اش مو  ت: چ اه

 یقوه دارا نیا ،قض  ا«یهمرم و حس  ا  قوه   فیامکانات: با وجود وظا یهیو ک   یکمی  هعدم گس  ترش و توس    (الف

 . و فاقد امکانات الزم است  یض ف مال

  ، اندهامر را بر عرده گرفت  نایهک   یروز با وجود مراجع مت ددامهانتأس  ه: میض   ف و نواقص موجود در امر بازرس    (ب

که باعث    س  ت ین  یدر آن خبر  قیو از ناام تش  و  س  ت یمس  تمر ن هاناارت نیالزم را ندارد.چون ا  ییکارا  وهیش    نیا

 یقانون م رفی  هلیداشته باشند از جمله به وس یطیشرا  دیبا  یدادگستر نیضابط  شود.میقضات موفق و فاضل   یدلسرد

 3داشته باشند.  یترباشد. تا عملکرد مناسب  ییآنرا در چرارچوب قانون و ت ت ناارت مقام قضااقدامات  ، شوند

   ی یش بجه اا  اهم ر   ما    دضا: پ ج

 یانس ان  یرویبه جذب ن  ژهیلذا توجه و .  اس ت   ت یاهم یدارا یدر اطاله دادرس  ی و کارمندان اداری نقش کارکنان دفتر

توانند با  میها  آن  4.خواهد داش ت   یدر کاهش اطاله دادرس    ییبس زا تأثیرو ناارت بر عملکرد کارکنان و قض ات   س تهیش ا

 : در دادرسی شوند تأخیرموجب  ، ی زیرهابا روشعمداً سرل انگاری یا  

 در انجام دستورات تأخیر-1

 انجام دستورات به ن و اشتباه -2

 احکام  یاجرا  ریدوابه ها پرونده تأخیرارسال با  - 3

 مطالبه شده. یهاو ارسال پاس  مکاتبات و پرونده  هیدر تر  یکوتاه -4

 هاو دادخواست  حیلوا  قیعدم دقت در ثبت به موقع و دق -5

 
1 UNIDROIT “Principles of Transnational Civil Procedure”, Last Updated: 13 October 2020, p 12 
2 Calvez Ms Françoise, And Regis Nicolas Judges (France), “Length of court proceedings in the ember 

states of the Council of Europe based on the case law of the European Court of Human Rights’, As 

adopted at the CEPEJ 31th plenary meeting (Strasbourg), European commission for the efficiency of 

justice (cepej), 3 and 4 December 2018, p 44 
 2ی ، 1389وکالت آنالین، سایت  3

مقابله    یو راهکارها  یدر امور مدن   یاطاله دادرس"فرهنگستان علوم،    یشاخه حقوق گروه علوم انسان  سیو ر« وستهیعضو پ  ن،یدحس یس  ییصها  4

 3-1ی  ران،یا یاسالم یفرهنگستان علوم جمرور تی،  سا"با آن
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 1و گم شدن آنرا.ها اوراق پرونده  یگانیدر با  یکوتاه -6

  طاله ا اهسی  اه  ا،ش ت ت   یش : شش

 : تواند ظاهر شودمیمتهاوت  کامالً وکیل در دادگاه در دو نقش 

 نقش مکمل »دادرسی عادالنه« و رساندن قاضی به حقیقت و نتیجه سریع و م قوالنه دادگاه - 1

 نقش مخرب در عدالت  – 2

تواند میاست که   ایهاخالق حرف یسالم، عالم و دارا  لیشود، حضور وک می یدادرس موجب تسریعکه   ییهااز راه یکی

هس تند و   گریکدیعدالت و مکمل  یدو کهه ترازو  یو قاض    لیوک  به مردم کمک کند. اریبازپر  و داد  ،یدر کنار قاض  

خود آگاه ش وند، در  فیبه حقوق و وظا  ش تریب  کیالزم را بگذراند تا هر   یهاآموزش  وکالقض ات و   یاگر بتوانند برا

  افتیالزم را به طرق مختلف در یهاآموزش  دیبا زین  یین مراج ان دس تگاه قض ایاس ت همچن  مؤثر  اریت ول بس   جادیا

موجب اطاله و... از جمله ادعای اعسار و یا عدم حضور ، یی از قانونهاتوانند با استناد به بخشمیهمچنین   وکال  2کنند.

 د. دادرسی شون

  اهش اسی اه  طاله ا اهسی  مو  ت:  ،فت

 قهیش ود و کارش ناس ان بر اس ا  س لمیارجاع    یاس ت که به کارش ناس   یزمان  یقانون یاز مس ا«ل مرم اطاله دادرس   یکی

را ابراز کن د و س   پس مورد    یخ ارن از ع دال ت نار  توانن دیو م  کنن دیدر آن پرون ده اظر ار نار م  شخوی  دانش  وخود  

صورت    یگردد تا اطاله دادرسمیموجب  ها  نیکدام از ا  هرشود می  یاعتراض طرف مقابل قرار گرفته و مجدداً کارشناس

 د.  ریگ 

 طا ی  با ت  طاله ا اهسی  اهخو ست: ،وت

خود داش  ته  زمان کافی برای آماده س  ازی  درخواس  ت  ، اروپا«ی طرفین حق دارند با ارا«ه ادله قابل قبولی  هادر دادگاه

دهد قابل تهس یر اس ت و به ش رایم و پیچیدگی یک مورد خای بس تگی  میآنچه که یک زمان م قول را تش کیل  ،  باش ند

با ش   اهدان ، دحقایق را ت قیق کند، رور کنش   واهد را ما به طور کلی، باید به هر طرف زمان کافی داده ش   ود ت. دارد

خود داش ته باش د و دالیل وکیل   با  دفاع، جلس ات  در مورد ،کندمذاکره و س ازش  توافق  امکانِ در مورد  ، مش ورت کند

 د.  و از سوی دادگاه پذیرفته یا رد شو  دتواند مطر  شو میدیگری که  

اس ت که    یقانون  یهالهیاز ح  یکی توانند درخواس ت اس تمرال از دادگاه نمایند اینمیدالیل قانونی هطرفین بدر ایران نیز 

دانند که اگر در زمان میبه عنوان مثال   دناندازمی تأخیر به را  و پروندهکنند  میاز آن استهاده  وکالافراد آشنا به حقوق و 

و پرونده را   ش ودمیش ه در پرونده دارا«ه کند موجب خ  خاص یرا در زمان  ایه یال ایدر دادگاه حاض ر نش وند   یخاص  

ی  نقش عملکرد اص    اب دعو :  توان گهت میکلی  ن که تخلهی ص   ورت گرفته باش   د بطوربدون آ اندازدمی تأخیربه 

 : ی زیر باشدهاتواند در زمینهمی

 یاص اب دعو   یاز سو  یدر انجام ابالغ واق  یعدم همکار -1

 .یج ل نسبت به اسناد ابزار  یانکار و ادعا ،یواه  راداتیطر  ا -2

 
 3ی ، 1389وکالت آنالین، سایت  1
 2، ی  1399 ریت 26(، رنا ی)ا یاسالم یجمرور  یرضا، خبرگزار وسفیزاده  بیاد 2

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-basics-plea-bargain.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-basics-plea-bargain.html
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/the-basics-plea-bargain.html
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 اهدگ اعالم آدر  اشتباه به دا -3

 ینمودن دعاو دهیچیو پ  یص نه ساز -4

 1.لیعدم استهاده از وک  -5

 بهت  طاله با ابو ت  بساه:  ه

طر  دعوی اعس ار به عنوان یکی از ابزار اطاله دادرس ی تاکتیکی در دس تر  اص  اب دعوا قرار گرفته که دس ترس ی به 

ی به پذیرش أشویم که رمیآنکه با آرایی مواجه    ترات دولتی و عمومی هم میس ور شده است؛ جالب مؤس س  از س وی  آن  

، تقدیم  اوالًامکانپذیر نیس ت؛ لذا ض رورت دارد:  اص والًی دولتی و عمومی نیز ص ادر ش ده اس ت که هااعس ار دس تگاه

اش خای حقوقی دولتی، عمومی و تجاری ممنوع و در ص ورت تخلف، دارای ض مانت   از س وی  دادخواس ت اعس ار  

، احکام  ثانیاً اده باش د؛ اجرایی مش خص ش ود و رس یدگی به آن دعوی نیز باید بدون تش ریهات و با رس یدگی فوق ال

با منطقی کردن هزینه دادرس ی و کاهش نگاه درآمدزایی   ثالثاً. راجع به اعس ار از هزینه دادرس ی باید قط ی الص دور باش د

 2.از آن توسم دولت باید راه طر  دعاوی اعسار را م دود ساخت 

 

 اطاله دادرسی حل  راهمطالعه تطبیقی : ومبند س

کشورهای اروپا«ی از جرات مختلف مورد توجه است که    خصوصاًبررسی تطبیقی علل اطاله دادرسی در دیگر کشورها  

، اس تهاده کرد در ات ادیه اروپا، مش کل اطاله دادرس ی در کش ورهای عض و  مش کالتبتوان از تجربیات دیگران در کاهش  

 د. شو میدر پایان این مطلب دو متن از ات ادیه اروپا به عنوان مطال ه تطبیقی ارا«ه و در خود دادگاه ات ادیه وجود دارد 

 حق ا اهسی اه اما  ملیو  اه  هتپا:   ک

ی عض و ارا«ه هایکی از مواردی که اش خای حقیقی و حقوقی اروپا«ی حق دارند تا نس بت به آن دادخواس ت علیه دولت 

 3یک راهنمات. ی مختلهی مطر  و بررس ی و منجر به حکم گردیده اس  هاپرونده»حق دادرس ی عادالنه« اس ت که ،  دهند

 2018 در س ال  5ایوانا روگانابه قلم 4«ش ربحقوق   یاروپا«  ونیکنوانس   6ماده   ذیلحق م اکمه در زمان م قول    با عنوان »

 6دادرس ی عادالنه مص ر  در ماده  که راهنمای کش ورهای عض و در جرت رعایت اص ول    انتش ار یافتهص ه ه  59در 

 .  ش ده اس ت   هیتر 6اروپا  یاروپا و ش ورا هیات اد نیبرنامه مش ترک ب  کیبا اس تهاده از بودجه  کتاب   نیا، کنوانس یون اس ت 

 یتواند من کس کننده نار رس ممیوجه ن چیبه هکتاب    نیش ده در ا  انینارات ب  در ابتدای کتابچه توض یح داده ش ده »

  ی هاییبا ارا«ه راهنما،  حال جامع  نیدر ع،  س اده یکتاب راهنما به عنوان ابزار نیا .  .«اروپا باش د  یش ورا ایاروپا   هیات اد

 شده است.   تریه،  زمان م قول  کیدر    یحق دادرس  حیکامل و ص   یاز اجرا  نانیجرت اطم قضا«یهقوه   یبه اعضا  یعمل

 
 3ی ، 1389وکالت آنالین، سایت  1

 1، ی 1398، "رفع آن یو راهکارها یعلل اطاله دادرس"مرکز،  یدادگستر یوکال کانون  سیر« ،یسیع ینی ام 2
3 handbook 
4  Roagna Ivana, “The right to trial within reasonable time under Article 6 CHR”, the European Union and 

the Council of Europe, 2018, p 20-25 
5 Roagna Ivana, “The right to trial within reasonable time under Article 6 CHR”, the European Union and 

the Council of Europe, 2018, p 20-25 
6 The European Union and the Council of Europe 
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  ها ابی  هی  ا »اما  ملیو «ا ا اقاه حیوق بوا  هتپا : ات

هر زمان که مدت زمان :  « آمده اس  ت م یارهای قابل اجرا:  ارزیابی منطقی بودن مدت زمان رس  یدگیمربوط به » در بند

توض ی ات رض ایت  »دولت پاس خگو باید ، اس ت  «نامش خص»یا  «بیش از حد»در نگاه اول ،  ش ودمیرس یدگی ظاهر 

  ای هفرض ی،  در چنین مواردی. ش ودمیتش خیص داده    «نقض ش رط م قول»این ص ورت این امر با غیردر ،  «بدهدبخش ی 

اثبات کند در نس بت به دولت وجود دارد که روند دادرس ی به طور نام قول طوالنی اس ت، و این مس تلزم آن اس ت که  

  . یت آن را نداردمسؤول اطاله دادرسی

دهد چند میاز ارا«ه نوعی جدول مرجع که در هر مورد توض یح    همواره،  اروپادادگاه  :  اس ت در این جزوه تص ریح ش ده   

در حقیقت    .  امتناع کرده است ، در نار گرفته شده و چه ت داد قابل قبول است   «طبی ی»سال برای هر مرحله از دادرسی  

دیگر را ندارد  مشکالتو یا اترامات و ها  تنوع خواستهبا توجه به ، هادادگاه توان ارزیابی زمان م قول برای همه پرونده

بودن طول دادرسی باید با توجه به شرایم پرونده و با توجه به ت دادی از   «م قول»دادگاه حکم داد که ،  بر همین اسا 

برای متقاض ی   مقامات و آنچه در این اختالف به  و موارد مربوط  خواهانرفتار  ، م یارها ارزیابی ش ود: پیچیدگی پرونده

 ت.ی کلی و یا با شاهد مثال توضیح داده شده اسهای مختلف این جزوه راهنما«یهادر بخش1.مطر  بود

  

 یدادرس  یهانه یهز :  چهارم مبحث

؟  ی دادرس ی از دادخواهان مهید یا مض ر اس ت هاش ود؟دریافت هزینه تأمینچگونه باید ها و دادرس یها  ی دادگاههاهزینه

توان  میچگونه ؟  ی اقتص ادی و اجتماعی آن چگونه اس ت هاهزینه؟  مس تقیم دادرس ی چیس ت غیری مس تقیم و هاهزینه

 ؟ را کاهش دادها  هزینه

 

 هزینه و زمان ، کارآمدی قضائی: اولبند 

ی  هاهزینهی قض ا«ی اس ت،  هاوظایف دولت به م نای عام، حل و فص ل اختالفات و اجرا  حد اکثری عدالت در زمینه

دادرس ی، یکی از نکاتی اس ت که چنانچه س نگین باش د، بس یاری از افراد طبقه ض  یف جام ه را از این دس ترس ی م روم 

 د. کنمی

ص دای مردم در به عدالت،   یدر ص ورت عدم دس ترس  .  اس ت  2قانون  ت یحاکم یاص ل اس اس   کیبه عدالت   یدس ترس  

را  رندگانیگ میتص م ایرا به چالش بکش ند   ضیتب و از حقوق خود اس تهاده کنند،  توانند میش ود، و نمیش نیده نها  دادگاه

همه، از جمله   یعدالت برا بهبرابر    یابیبر حق دس  ت  «قانون  ت یحاکم ینش  س  ت س  طح عال»  هیانیدر ب.  بدانند  مس  ؤول

عادالنه،  تأمین یاقدامات الزم برا  هیانجام کل  یعض و برا  یش ده و بر ت رد کش ورها تأکید ریپذب یآس    یهاگروه یاعض ا

ناام   یکارآمد 3.بخش دمیهمه ارتقا  یبرا را به عدالت  یو پاس خگو که دس ترس   زیآمضیتب غیرخدمات   مؤثرش هاف، 

 
1  Roagna Ivana, “The right to trial within reasonable time under Article 6 CHR”, the European 

Union and the Council of Europe, 2018, p 20-25 
2 rule of law 
3 Site “un.org”, 2020, p 2 
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زمان ممکن قانون    نیکه هر چقدر کوتاه باش د و بتواند در کمتر یزمان دادرس   کی:  ش ودمیی  بررس    جرت  از دو ییقض ا

 ت.دادرسی برتر اسآن کمتر باشد   نهیهر چقدر هزهزینه دادرسی است که  مدو دیرا اجرا نما

 

 ی دادرسی در سه زمان هاهزینه: مبند دو

دادرس ی )هزینه جس تجو و یافتن دادگاه  ی قبل از ش روع هاهزینه -1:  در س ه زمان قابل بررس ی اس ت ،  ی دادرس یهاهزینه

ی حین  هاهزینه  -2..( .وها  هزینه کاغذ و فرم،  هزینه تمبر دادخواس ت ،  مس تقیم مش اورهغیری مس تقیم و هاهزینه، ص الح

ض ابطین  و  ها  ین دادگاهمأمورهزینه  ،  هزینه زندانبانی،  هزینه زندانی و خانواده،  هزینه کارش نا ،  دادرس ی )هزینه وکیل

هزین ه  ،  هزین ه خس   ارت،  هزین ه ع دم النهع،  اتت أخیرهزین ه  ،  احک ام  ی)هزین ه اجرااجرای احک ام  ی  ه اهزین ه  -3..(  .و

 ..(.و،  کارشناسی

 

 ی دادرسیهاانواع هزینه: ومبند س

دو   رب زین میمس تقغیر  یهانههزی، اس ت   میمس تقغیر یهانهیو هز،  هابه دادگاه  میمس تقپرداختی    یهانهیهز اعم از، نهیهز

و در خود    هادادگاه  یمس ا«ل برا هیبقهمچنین و    برای طرفین دعوی که به ص ورت رفت و آمد  ییهانهیدس ته اس ت هز

را   ینهع ک ه فرد پولالع دم    ن هیو امث ال آن وجود دارد و دوم هزه ا  هزین ه س   اختم ان،  ک ارکن انهم انن د حقوق  ،  ه ادادگ اه

  م یدر همه جرات آن اعم از مس تق یدادرس    یهانهیآورد کاهش هزمیدس ت  به  گریچند ماه د  اوردیدس ت ببه دیروز باامهک 

یک نش ان از ، س رعت در دادرس ی، همین اس ا   بر کش ور اس ت   ییو قض ا یدس تگاه ادار ینش ان از کارآمد  میمس تقغیرو 

 ت.  اسها کاهش هزینه

هزینه و خس  ارت دادرس  ی را اینگونه بیان    ی عمومی و انقالب )در امور مدنی(هاقانون آ«ین دادرس  ی دادگاه 519 ماده

دیگری که به طور مس تقیم   یهاخس ارات دادرس ی عبارتس ت از هزینه دادرس ی و حق الوکاله وکیل و هزینهکرده اس ت »

 ارش ناس ی و هزینه ت قیقات م لی«مربوط به دادرس ی و برای اثبات دعوا یا دفاع الزم بوده اس ت از قبیل حق الزحمه ک 

«ی که بر اس ا  یک  ها)هزینه  یش به قانون  ی،قانون یهانهیعبارت اس ت از هز یدادرس    یهانهیهز،  تردر یک دید وس یع

ی ارجاع به دفاتر و  هاهزینه، ی )رش وه و هدیهرقانونیغ،  تص ویب ش ده اس ت(،  مرتبم با بودجهغیرمص وبه در یک نراد  

  ی گرید یهانهیو انواع و اقسام هز یکپ نهیهز،  یادار یهانهیهز، ی چند بارههاتردد  تشکیالتی که در قانون وجود ندارد(

با اوست    زیخواسته دارد و حق ن، یااست و در پرونده  گناهیکه ب یکس یحت قت حقی درکه بر دوش دولت و مردم است 

  ک یالکترون  ش خوانیبا رفتن به دفاتر پ  راًیاخ وش ود  میرا متقبل    ینیفراوان و س نگ  یهانهیهز، به حق خود دنیرس    یبرا

 د.  به واسطه داده شو   زیپول اضافه ن، قضا«یهقوه  

  ی ش ده اس ت و مردم مجبورند برا لیبه مردم ت م زین یگریفراوان د یهانهیهز  کیبا عنوان دفاتر الکترون  یکنون  میش را

  د یداش ته باش د با  یدرآمد تواندیو بر اس ا  آن که هر نوع پرونده م دییدفاتر مراج ه نما  نایهکنند ب  یریگیآنکه کار را پ

 ی زیو خالف آن چ  دهیگرد یدادرس نهیهز  شیموجب افزاها  نهیهز نیکند ا  خت را پردا ییهانهیدفاتر هز نیبه ص احبان ا

ش ده اس ت   نهیزمان و هز شیدفاتر موجب افزا نیاما ا ابدیو زمان کاهش   نهیهزرود که  میتوقع   کیاس ت که از الکترون

  قتیآمد در حق زیبود و س پس در قانون ن  یرقانونیابتدا به ص ورت غ  دندازدفاتر بپر نایهب دیکه مردم با  یمیمس تق نهیهز

 د. استهاده کردن «اندازندیو سپس جا ب ندازندایرا راه ب  یکار»از قاعده  
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 پیشنهاد عدم ارائه دادخواست جهت کاهش هزینه: مچهاربند 

  ی کش  ورهای غربی بس  یار س  نگین اس  ت تا جا«ی که در جرت مدیریتهای دادرس  ی در ش  یوه مدرن دادگاههاهزینه

  باید   کارفرمایان ش ود همه انجام اقدامی اینکه از  قبل:  اندهپیش نراد کرد، پیش گیری را به عنوان اص ل، دادرس ی  یهاهزینه

 یه اهزین ه  م دیری ت   برای  روش  برترین،  پ ای ان  در  .کنن د  برطرف  و  ارزی ابی  را  خود  ش   رک ت   دعوی  یاحتم ال  خطرات

  کاهش  به زیادی حد  تا ریس ک،  دقیق  ارزیابی بر  مبتنی  پیش گیری  یهاس یاس ت   اجرای .اس ت  دادرس ی از پرهیز،  دادرس ی

  مورد   در  منام  طور  ب ه  ب ای د  ک ارکن ان .بردمی  بین  از  را  دعوا  خطر  کلی  طور  ب ه  ی ا  ش   ودمی  منجر  دادرس   ی  یه اهزین ه

  داش تن  وها  س یاس ت  آموزش .کنند امض ا راها  آموزشهاینگون  دریافت  یهتأیید و  ببینند آموزش  پیش گیری  یهاس یاس ت 

 1.بپردازند  دفاع به، دعوا طر   صورت در تا سازدمی  قادر را  کارفرمایان، آموزش این از  سوابقی

 

 ؟نحوه محاسبه هزینه دادرسی در ایران چگونه است: مبند پنج

  باید توجه داش ت که به جز در موارد اس تثنایی تا هزینه دادرس ی را پرداخت نکنید، به دعوای ش ما رس یدگی نخواهد ش د! 

دعاوی با هم متهاوت هس تند و بر این پیش از هرچیز ض روری اس ت بدانیم که ت.  مغایر »حق دس ترس ی« اس  ، و این

 هم متهاوت است.ها اسا  هزینه دادرسی آن

 اباتت  یفات -1

تقدیم دادخواس ت و درخواس ت ت قیب کیهری به مراجع قض ا«ی نیازمند ابطال و الص اق تمبر به مبل  پنج هزار تومان  

 ت.  اس

بیش تری پرداخت کند.  ی هش ود و ش اکی باید هزینمیدر ش کایت کیهری علیه چک بالم ل این قانون کلی نقض   نکته:

چک بالم ل تا مبل  ص دهزار تومان، برابر با پنج هزار تومان  ی  هش کایت کیهری علیه ص ادر کنندی  همطابق قانون، هزین

هزار تومان و تا یک میلیون تومان، بیس ت هزار تومان  ش کواییه علیه چک بالم ل مازاد بر ص دی  هاس ت. هم چنین هزین

اس ت. این مبل  به نس بت مازاد بر یک میلیون و تاس قف ده میلیون تومان، س ی هزار تومان اس ت. و نس بت به مازاد بر ده  

  یم. ش دن موض وع چند مثال مطر  کن ترمیلیون تومان، یک هزارم از مبل  م اس به خواهد ش د. اجازه دهید برای روش ن

و بر    اظرارنامه و  دادخواس ت  اوراق  برای  ش ود؛می  اض افه  مبل  نایهب …ی دادخواس ت و هامبال  دیگری هم برای برگه

 تومان است. 1500ی حل اختالف موضوع قانون کار برای هر بر  هاهیأتو  ها  دادگاهی  هاجرا«ی

 حیودیاباتت  -2

همانطور که از نام آن مشخص است دعاوی غیرمالی مسا«لی هستند که به طور  دعاوی غیرمالی؛  -1 در دعاوی حقوقی،

یی  هااص لی ش ما در این دعوا، پول نیس ت. به عنوان مثالی  همس تقیم با امور مالی و اقتص ادی س ر و کار ندارند و خواس ت

ی  هدر اینجا هم هزین خواس ته اش اره کرد. تأمیندلیل و  تأمینتوان به دعوای طالق، دعوای حض انت و میاز این دس ته  

 150هزار تومان تا  30هزار تومان اس  ت. اما عالوه بر این، هزینه دادرس  ی دعاوی غیرمالی مابین   5تقدیم دادخواس  ت  

هزار تومان   30م ادل   ایهور خانواده مثل طالق هزینماههزارتومان بسته به نوع دعواست. به عنوان مثال دعاوی مربوط ب

مناور از دعاوی مالی آن  دعاوی مالی؛  -2 هزار تومان اس   ت. 100وال غیرمنقول  امهدعاوی مربوط بی هدارند. اما هزین

 
1 Fortuna Nicholas, Lopez Paula “Managing Litigation Costs and Prevention”, Inside Counsel, 2018, p 2 

https://www.chetor.com/30350-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.chetor.com/30350-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.chetor.com/30350-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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ل دعوای  پول اس ت. به عنوان مثاها دعوا در آنی  هخواس تعموماً  دس ته از دعاوی اس ت که به طور مس تقیم مالی هس تند و 

 از جمله دعاوی مالی هستند. سهته وجه اسناد تجاری مثل چک وی هخسارت، مطالبی همطالب

دعاوی مالی در ی  هزوکار خای خود اس  ت. مطابق با قوانین، هزینهزینه دادرس  ی دعاوی مالی دارای س  ای  هم اس  ب

 شود:مین شکل م اسبه  ایهبدوی بی  همرحل

مازاد بر بیس ت میلیون تومان، س ه و نیم درص د مبل   ،  تا مبل  بیس ت میلیون تومان، دو و نیم درص د از کل مبل  خواس ته

هزار تومان   375ن باش د، هزینه دادرس ی ش ما چیزی در حدود میلیون توما 15ش ما  ی  هن ترتیب اگر خواس تایهب،  خواس ته

 تقدیم دادخواست + برای اوراق مورد نیازخواهد شد.ی ههزار تومان هزین 5+ 

بر    م موالًی دیگری نایر دس  تمزدِ کارش  نا  رس  می دادگس  تری نیز وجود دارد که  هاعالوه بر هزینه دادرس  ی، هزینه

 خواهان است.ی  هعرد

 اباتت مطاتحه اه شوه ت حل  خگ ف -3

ی حقوقی  هابر ش  ورای حل اختالف اس  ت. در این خص  وی برای پروندهی هبر عردها رس  یدگی به برخی پرونده

 1هزار تومان است. 5طر  دعوا،  ی هی کیهری هزینهاهزار تومان و برای پرونده 15طر  دعوا،  ی ههزین

 بر لت  ا هت ،ز  ه ا اهسی اه ا و    -4

 طرفککه ی یعدالت ادار  وانیدی  دعاو یهاآیا هزینه  در بقیه دعاوی، منص هانه باش دها بر فرض آن که دریافت هزینه

 7           در، یانقالب اسالم یروزیاز پ شیپ؟ قابل پذیرش است ، است عام(  ی)دولت به م نات یمجموعه حاکم، دعوا

  بیتبص  ره به تص  و  3ماده و   32مش  تمل بر   «یدولت  یت ت عنوان »قانون راجع به ش  ورا  یقانون 1339  برش  ت یارد

  کص دیاص ل پس از انقالب اس المی در  2.امدیبه مرحله اجرا درن  گاهچیکه ه دیوقت رس   نیمش ترک مجلس    ونیس  یکم

  ا ی نیمأمورتالمات و اعتراض ات مردم نس بت به ،  اتیبه ش کا یدگ یبمناور رس  »: مقرر ش د،  قانون اس اس ی وههتاد و س وم

 یا«قض      یعال  یش   ورا  رناریز  یعدالت ادار وانیبنام د یوانیو احق اق حقوق آنرا د یدولت  یهانامه  نیآ«  ای  واحدها و 

   پا به عرصه وجود گذاشت. یعدالت ادار  وانید لیقانون تشک  ب یو با تصو  1363در سال و   «گرددیم تأسیس

 یدولت  یدر قانون ش  ورا،  امر اس  ت که قانونگذار نای هنش  اندهند یعدالت ادار وانیدر د  یدادرس    نهیهز یخیتار  ریس   

در ماده   1360مص وب س ال  یعدالت ادار وانیقانون د نیدر نخس ت،  را مس کوت گذاش ت و س پسامر  نیا 1339مص وب 

به قانون س ال  یال اق 18در ماده  ،  ،یدادرس    نهیهز  افت یدر  هینار رشیض من پذ  نرایتاًو  اس ت  یمجان  وانید یدگ یرس   13

  وان یدر د  ت یش  کا 1378. لذا هر چند قبل از س  ال دیگرد  ینیبشیپ یدادرس    نهیهز  افت یبار در  نینخس  ت  یبرا 1378

  ی بودن دادرس    گانیبار اص ل را  نینخس ت یبرا  کردیرو  رییقانون، با تغ نینبود اما در ا یدادرس   نهیمس تلزم پرداخت هز

 کنار گذاشته شد.  یادار

. ال اق دیگرد نییت  الیر 20000  دناریو در مرحله تجد الیر 10000  یدر مرحله بدو یدادرس   نهیقانون هز نیا  مطابق

  نه یبه سمت پرداخت هز  یادار  یبودن دعاو  یقانونگذار از اصل مجان کردیرو ریینشان دهنده تغ وانیبه قانون د 18ماده 

  ی هانهیهز یناام اقتص اد  لیو ت ل  یاس ت. از منار حقوق عموم  یو مدن  ییجزا یدعاو رینا یادار  یدر دعاو یدادرس  

  وان ید  یهایدگ یبودن رس   یقانونگذار از اص ل مجان  کبارهیدارد که چرا به   لیو ت ل ملتأ  یجا مس أله نیا  یدادگس تر

 
 1396، "چگونه است رانیدر ا یدادرس نهین وه م اسبه هز"زهره،  یمؤمن 1
 1391خرداد   3 "، رانیدر ا یعدالت ادار  وانید  خچهیبا تار ییآشنا" همشرری آنالین، 2

https://www.chetor.com/36595-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/https:/www.chetor.com/36595-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.chetor.com/36595-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/https:/www.chetor.com/36595-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.chetor.com/36595-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/https:/www.chetor.com/36595-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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  ن یچن رشیپذ با)هرچند به مقدار کم( حرکت نموده اس ت.  یدادرس   نهیاخذ هز  هینار رشیبه س مت پذ یعدالت ادار

دادخواس ت  هزینه تقدیم   1400در قانون بودجه س ال   1.مایهب د بود انیمبل  در س ال نیا  شیهمواره ش اهد افزا  یکردیرو

 40هزار و هزینه تقدیم دادخواس  ت به ش   ب تجدیدنار دیوان عدالت اداری  20به ش   ب بدوی دیوان عدالت اداری 

 .هزار تومان است 

 ت مخگهف   ا ت  ح ام،ا،ز  ه -5

دهد و  میی مختلهی را بر دوش ش  خص برنده حکم قرار هاهزینه،  اداری و انواع آن، مالی،  مدنی،  اجرای احکام جزا«ی

ی فراوان در دادخواس ت و دادگاه اولیه و تجدید نار هاپس از هزینه، ش ودمین س ادگی نیس ت که تص ور ایهب،  انجام آن

، 1398اجرای یک حکم چک س  ه میلیون تومانی در س  ال ، ش  ودمیجدید آغاز   مش  کالتو...  دیوان عالی احتماالو 

دارای پول ، ا ب دهک اری  آ  هاس   ت الم بگیرد ک  ه ا  ک ه برود و از هم ه ب ان کان دهی ک برگ ه داد،  پروس   ه ج البی دارد ب ه طلبک ار

  ک یدر    دیبا، کهها و رفت و آمدها نامه نگاری،  و پس از آن که در یک بانک مبلغی مش خص ش ده اس ت ، هس ت یا خیر

این وض  یت در د.  ... و پس از مدتی پول را به طلبکار بدهنش ود  زیوار هیقوه قض ا« یبه حس اب امان پول،  یپروس ه کاغذ

 د. دار  تری بیشتر و زمان فراوانهاهزینه، تری اندکی پیچیدههارابطه با پرونده

 ح م   تبوا ه ) ک ا،م( اتلگی حق   ا : شش

احتس اب عش ریه دولتی اص ل  »،  نگردیدکه در اولین قانون نوش ته ش د و نس    ، حکم  ییکی از قوانین مرم در زمینه اجرا

 ت. « اسشودمیبه است یا مجموع مبالغی که به وسیله دایره اجرا وصول  م کوم

قانون تس ریع م اکمات باید از م کوم علیه گرفته ش ود   60عش ریه اجرایی یا حق االجرا که به تجویز تبص ره یک ماده  

م ادل عش ر م کوم به )آن چه که  ش مس ی(  1290)ری  قم 1329قانون اص ول م اکمات حقوقی مص وب  793در ماده  

م کوم علیه به پرداخت آن م کوم ش  ده( م ین گردیده، و هر چند که قانون اص  ول م اکمات حقوقی به اس  تثنا باب  

ش ش م منس وخه اس ت و در قوانین تس ریع م اکمات و آیین دادرس ی مدنی که ب داً به تص ویب رس یده از عش ریه اجرایی  

اص  ول م اکمات حقوقی   793اعتبار ض  منی ماده   مؤیدقانون تس  ریع  60ی چون تبص  ره یک ماده  ت ریف نش  ده ول

که به وس یله اجرا باید وص ول ش ود اعم از اص ل و خس ارات مربوطه اس ت بنابراین عش ریه اجرایی   «م کوم به»باش د می

   گیرد.میشود ت لق میبه مجموع مبالغی که به وسیله دایره اجرا بر طبق اجراییه از م کوم علیه وصول 

 

 مستثنیات پرداخت هزینه : مبند شش

بر ض  وابم و م یارهای   تأکیدبه رغم ،  دی ایران و دیگر کش  ورهادر اس  ناد حقوق بش  ر و قانون اس  اس  ی و قوانین عا

در  تربه مناور نیل به دادرس  ی عادالنهها همؤلهعدول از و... ی  طرفبیاص  ل ، از قبیل تس  اوی طرفین، دادرس  ی عادالنه

ش  ده اس  ت و مطر   ،  جام ه تراز طبقات ض   یف  3یحقوق م اض  دت( )  کمک و  2یحقوق  راس  تای ض  رورت حمایت 

،  ی یک دعوای قض ا«ی نیس ت هاهمه طرف  برابرحق دس ترس ی  خالف اص ل  ،  م اض دت حقوقیش ده اس ت   تأکید  ص راحتاً

 
 ،ی، فصلنامه پژوهش حقوق عموم"یعدالت ادار وانید یمورد پژوه ؛ی ادار یدر دعاو یدادرس نهیو مسا«ل هز یمبان" ،یعل یمشرد 1

 219، ی 1397، تابستان 59شماره  ستم،یسال ب 
2 Legal assistance  
3 Legal aid  
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اما در همان قوانین، تب یض مثبت، مغایر دادرس  ی عادالنه ش  ناخته  ، ی را رعایت نمایندطرفبیموظهند اص  ل    هادادگاه

م روم در   یهاافراد گروه ییتوانا  .توصیه شده است ها و حتی رایگان بودن آن عدالت   یهانهیهز  فیتخهو ، نشده است 

  ی ، برایعادغیر  یو رس م  یرس م  یهاس تمیس    قی، از طرحلراهبه   یابیبا جس تجو و دس ت یو غلبه بر فقر انس ان  یریش گیپ

در موارد خش ونت    م موالً  یپرونده س از نهیهز  1.توص یه ش ده اس ت  حقوق بش ر یارهایمطابق با اص ول و م   ت یش کا

  نه یهزداخت به پر ازین،  از کودکان  ت یموارد حقوق خانواده مانند حضانت فرزند و حما یو برا.  ست ین ازیمورد ن یخانگ

 .دیستیپرونده ن  لیتشک  یهانهی، مجبور به پرداخت هزدیاگر پرونده را شروع نکرد.  نیست 

 ط یات مراتم سگث اء ملسا   ت  -1

ش ود  میآغاز ، ادعای اعس ار اس ت که خود با تش کیل پرونده، برای دادرس ی، ی کمک به طبقات ض  یفهایکی از روش

موج ب تخهیف در هزین ه  ،  نر اده ای حم ایتی  از س   وی  گردد همچنین م رفی افراد فقیر  میو موج ب اط ال ه دادرس   ی  

 د.  گردمی

 بوا برم ،ز  ه ا اقاه  هتپائی حیوق   -2

درآمدی برای پرداخت  ،  طرف ش کایت هس تند و م مول ش اکیانها  و اینکه دولت ، حقوق بش ر  یدعاو  ت یاهم لیبه دل

 11اص ال  ش ده بر اس ا  پروتکل ش ماره    یاس اس   یهایاز حقوق بش ر و آزاد  ت یحما ییاروپا  ونیکنوانس  ،  هزینه ندارند

 2شود. تأمینی دادگاه باید توسم شورای اروپا  هاهزینه: داردمیمقرر  50ماده  در 

تش  کیل  ، که علیه دولت یا نرادهای حاکمیتی در دیوان عدالت اداری ایهاین روش ص   ی ی اس  ت که در هر پروند

 د. اصل بر مجانی بودن آن باش،  شودمی

  ا پ ا،جو ا  برم اه ا ت ،ز  ه ا اهسی -3

  دارد:میکند و مقرر می تأکیدرا برای پناهندگان ها  حق مراج ه به دادگاه-مربوط به وضع پناهندگان  ونیکنوانس 16 ماده

 .تواند در سرزمین دول مت اهد آزادانه به م اکم قضایی مراج ه نمایدهر پناهنده می -1

از جمله    هادادگاههر پناهنده در س رزمین دولت مت اهدی که م ل س کونت عادی او اس ت در مورد دس ترس ی به   -2

های دادرس ی همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور  م افیت از س پردن تض مین هزینهاس تهاده از م اض دت قض ایی و

 .مند خواهد شدآید بررهبه عمل می

ندرن در های دول مت اهد دیگر غیر از س رزمین م ل س کونت دا«می خود در مورد مس ا«ل مهر پناهنده در س رزمین -3

 3آید.شد که درباره اتباع کشور م ل سکونت دا«می وی به عمل میاز رفتاری برخوردار خواهد 2بند 

  

 
1 Woldegiorgis Metiku, “Access to Justice under the International Human Rights Framework”, 2015, p 2 
2 Article 50, Expenditure on the Court 
3 UNHCR, “convention relating to the status of refugees”, 1951 
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 : دوم فصل

 ادرسیگر حق دل ی ، تسهیمجاز فضای

 

 

 عادالنه یدر دادرس یمجاز یفضا نیابعاد و قوان م،یگفتار اول: مفاه

 ی مجاز یفضا یو دادرس تیگفتار دوم: احراز هو

 هیشدن قوه قضائ کی الکترون یهاگفتار سوم: اشکاالت و چالش 
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 ایآ؟  س ندیت فض ای مجازی کدام اس ت ؟  مجازی چیس ت فض ای : ی متنوعی پاس   خواهیم دادهابه پرس ش فص لدر این 

، «شیپ»گون اگون    یه ان هیمختلف آن در زم  اب  اد؟  کم ک کن د  «ع ادالن ه  یدادرس    »  ن هیتوان د در زممی  «کی  ابزار الکترون»

ور، ام هاقدام کرد و هم  «نترنت یا» قیاز طر «عادالنه یدادرس» نهیتوان در زممی ایآ؟ چگونه است  رسیداد  «پس ا»و  «نیح»

دارد و    ی«قانون»  ی، مبنا«تالیجید  ت یاحراز هو »؟  باش د «بدون مراج ه»  بررس ی و اجرا «  مراحل»تا همه   «دادخواس ت »از 

امکان پذیر  ی«به م اکم داخل مؤثررجوع  »حق  آیا ؟  ست یچ  «ادله اثبات»از نار   «کیالکتروناسناد  »ارزش ؟ چگونه است 

  م یحهظ حر»  مسألهو ها  دادگاه  «انتشار آزاد اطالعات» حق، « در اینترنت چگونه است طرفبی»و   «مستقل»دادگاه  ؟ است 

 ؟  شودمیی« چه حق فراموش»و ت ارض با  «اشخای  یخصوص

 

 

 ابعاد و قوانین فضای مجازی در دادرسی عادالنه، مفاهیم : اول گفتار

 مفاهیم فضای مجازی: اولمبحث 

 درییق اه ه بطه با ضات مجاات  پیوی ه -1

های مختلهی نگاش ته ش ده اس ت که در مقاله نامهپایانها و در زمینه اس تهاده از فض ای مجازی در امور قض ا«ی، پژوهش

ها آورده ش ده و توض ی ات مختص ری نیز در هر زمینه بیان ش ده اس ت، به عنوان نمونه    ، ت دادی از آن1یرض ا عس کر

 :می توان به موارد ذیل از همان مقاله اشاره کرد

ها و چالش رای    بایس ته»با عنوان   ،نامه کارش ناس ی ارش د دانش گاه س یس تان و بلوچس تان   ،پایان 1393  ،فرزانه حس نپور

  «دادرسی کیهری الکترونیکی در پرتو الی ه جدید آیین دادرسی کیهری

  «موضوعه ایرانبررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق »عنوان   با ، مقاله1393غالمرضا اژدری ،

بررس ی حقوق کالهبرداری   »نامه مقطع کارش ناس ی ارش د دانش گاه س نندن ، با عنوان    ، پایان1393م ین پور قررمانی،  

 «رایانرای با رویکردی به فقه

ها و   جرا«م علیه م رمانگی داده»نامه مقطع کارش  ناس  ی ارش  د دانش  گاه ترران، با عنوان   پایان 1390فریبا عرب پور،

   «المللی ای در ناام حقوقی ایران و اسناد بین  های رایانه  سامانه

تر و اب اد دادرس ی عادالنه در هریک از این مقاالت و کتب، به بخش ی از مس أله توجه ش ده اس ت اما در این رس اله، جامع

 مورد ب ث قرار گرفته است.  

 مل ات  ضات مجاات -2

خواهم از موجود باش د، و من می یهادهیپد ایها  دهیها، ایتئور  ریس ا  هیممکن اس ت ش ب فض ای مجازی هیاول  فیتوص  

 کی  نی. اس ت یافالطون ن یهاآلدهیا یاین، و دس ت ین یم نو   یایدن یمجاز یفض ا»کنم:   یخوددار یهرگونه س ردرگم

 
 1397، زمستان  3نوسمه فصل، شماره  ،یعلوم انسان  ی، فصلنامه تخصص"یکیالکترون   یاثبات جرم در دادرس  میو شرا  یادله اثبات"رضا،    یعسکر  1
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و   یجم  لیتخ یو حت لیتخ یای، نه دنس ت ین یذهن ی، فض ایمجاز ی. فض اس ت ین  ییای، و اتوپس ت ین  یمواز  ت یواق 

 1«ست یاز حد ن  شیبالقوه، و ب یفضا  .ست یداستان ن  یایو دن  ست ی، توهم نست ین  هاجران رؤیا  نی. است ین  یالیخ

های مختلهی نام های اجتماعی و ارتباطات بس  یار آس  ان راه دور، با واژهحض  ور در اینترنت، تبادل اطالعات در ش  بکه

لغت  فراوان اس ت.   3«فض ای مجازی» کلمات دیگر برایو در »فرهنگ لغات«  2«بریس ا میم گذاری ش ده اس ت از جمله »

 را این گونه ترجمه کرده است:   4واژه سایبر اسپیس نامه آنالین آکسهورد

در  قهیفقم چند دقمثال » دهد.ر  می ایانهیرا  یهاشبکه قیکه در آن ارتباط از طر یتصور میم ی )اسم(  مجاز یفضا

 «ماندم  یمجاز یفضا

افتد. اگر  اتهاق می  نیاس ت که ارتباطات آنال  ییجا مجازی«  یفض ا»واژه س ایبر اس پیس این گونه نیز ترجمه ش ده اس ت:  

 .دایبوده یمجاز یدر فضاد،  یکرده باش یسپر  نترنت یتان در اوقت خود را با دوستان

اتهاق   یوتریکامپ  یهاای که در آن ارتباطات در ش  بکهم اوره  میم »اس  ت:   یکامالً فن یمجاز  یفض  ا یرس  م فیت ر

  ی بریسا  یساخته شده است، استهاده از فضا 1982در سال  یلیتخ  یعلم سندهینو   بسونیگ   امیلیکه و ییاز آنجا «.افتدمی

، یمجاز  یدهد. فض ار  می  یکه ت امالت اجتماع یهنگام  ص ویتر اس ت، به خم بوب «نترنت یا»  ای  «نیآنال»  یبه م نا

خود، مالقات و ارتباط برقرار    دیکردن ص ه ه کل  پ یاس ت که در آن دو نهر، به طور جداگانه با تا  یتقریباً اس ت ارمکان 

 کنند.می

ها، ها، پردازشافزارها، تمام نرمها، دس  تگاهش  امل کاربران، ش  بکه » مخابرات  یالمللبین هیات اداز دید   5بریس  ا میم 

  ا ی میتوانند به طور مس تقاس ت که می ییهاس تمیها و س  سیها، س روحمل و نقل، برنامه ای  یس از  رهیاطالعات در ذخ

  دهد که که نش ان می  ییها: عبارتمیکنص  بت می  "یمجاز  یفض ا"و   "وب"ما از  «به ش بکه متص ل ش وند  میمس تقغیر

 6.مینقشه اشاره کن کی یرو میتوانکه ما می ییهاوجود دارد، نه در مکان  ییایجغرافغیر  ای یدر قلمرو مجاز  نترنت ای

 مراس  ت ملا ب  ضات مجاات -3

زیر اش اره   توان به موارداین مزایا می  از مزایا و م ایبی برخوردار اس ت. ازجمله  بودن دلیل الکترونیکفض ای مجازی به

ص  وبت   -3ی اص ل؛ ی کپی و نگه داری نس خهس رولت تغییر و اص ال  در نس خه  -2قابلیت کپی برداری؛  -1کرد:  

از جرات ض  ف نیز   ،ای بدون آگاهی واردکنندهرایانه های مختلف س یس تمقابلیت ذخیره س ازی در مکان -4حذف؛ 

 موارد اشاره نمود:   این  توان بهمی

 
1 Ettlinger Or, “In Search of Architecture in Virtual Space, An introduction to The Virtual Space Theory”, 

Faculty of Architecture, University of Ljubljana, Zoisova 12, 1000 Ljubljana Slovenia, 2008 
2 Cyber Environment 

ت ژه   3 »  اتهت  ط باتچ ر  جو ه  ا  مجاات:  »information technology  ،ات  ضات  »web  تا«،        «، Internet     گا ت«، 

  ل گات ی ی   بزهقا ه«، »data networkش  ه ا اه  «، »World Wide Webش  ه   ا ی تا  »  «، communications هد اطات»

electronic highway« ،»  ضات  ط بادی information space« ،»  بزهقا ه  ط باتinformation superhighwa« ،»  امله 

ت دلیت مجاات «، »virtual librar   گابخا ه مجاات»    «، online community  جج         »  «، virtual communityمجاات  

virtual reality ،» « ش  ه ت  امسیوداتcomputer network»   ات ا گات  ه ،ا ر م  شاهه به ،جی  مف وم ا هات ت ژه، . 

4 Cyberspace 
5 Cyber Environment 
6 The Supreme Court of uk, ” Cyberspace and the Law”, The Bar Association for Commerce, Finance and 

Industry’s Denning Lecture, 2015 
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عدم اطالع از تغییر در داده به دلیل فقدان ابزار خای و پیش رفته؛  -2دش واری ش ناخت پدیدآورنده یا ص ادرکننده؛   -1

أثیر ت -5تأثیر نقص س یس تم بر خروجی داده؛   -4قابلیت باالی حذف داده با نص ب یک برنامه نه چندان پیش رفته؛  -3

کثرت و فراوانی داده به دلیل -7س رولت دس ترس ی افراد غیرمجاز به داده؛    -6داده؛  ابزارهای پردازش ی بر روی اص ل

های ش  بکه یا (، اداری یا منزل، س  رورفایلpcهای کامپیوتر اعم از کامپیوتر ش  خص  ی )ش  دن در برخی بخش ذخیره

کدگذاری داده  -8فاکس یا س رورهای فاکس و...    هایهای پش تیبان، ماش یننس خههای بزر ، پس ت الکترونیک،  س یس تم

دلیل عدم ش ناخت از رایانه تص ور های زیادی از آن بهها ص  یح اس ت اما بخشبرخی از این ض  ف  1جرت تخریب.

 مشکالت است.  شده 

 قسگاه  ضات مجاات اه ا رقی -4

زارهای کاربردی، در تمامی ش ئون انس انی، دخیل ش ده و امروزه، فض ای واق ی  اففض ای مجازی، موبایل و اینترنت، نرم

زندگی اس  ت همانگونه که انقالب ص  ن تی باعث دگرگونی بس  یاری در روابم فردی، اجتماعی، اقتص  ادی، س  یاس  ی، 

ین ش ده  تر، موجب دگرگونی بنیادبرداش تی و دیگر ش ئون زندگی انس انی ش د؛ فض ای مجازی در اب ادی بس یار وس یع

ای در برند. این فض ای جدید، موجب تغییرات گس تردهاس ت تا جا«ی که برخی از آن با عنوان »انقالب دیجیتالی« نام می

 زندگی شده و حتی بسیاری از موضوعات را کامالً به عکس خود مبدل کرده است.  

ها اس ت،  های حقوق بنیادین انس انخشترین بحق دادرس ی عادالنه، به عنوان مص داقی از حقوق بش ر نس ل اول، از مرم

ها و متدهای علمی، و با  تواند نقش بس یاری در تس ریل این دس ترس ی داش ته باش د و با روشکه فض ای مجازی، می

قض ا«یه را در تمام ایام و س اعات روز و ش ب، حتی در ت طیالت، در دس تر  مردم قرار دهد و  ها، قوهترین هزینهارزان

 دانان در عملیاتی کردن آن بسیار مرم است.  تلف مثبت و منهی آن از دیدگاه حقوقی و نقش حقوقبررسی جرات مخ

 یادیا بجهیهسا  ط ع؛ ی ی ل گات  ف وم ا اهسیمات  -5

 در  آنرا تهاوت اس ت  نیب  نکهیا ایاس ت و   یمجاز یفض ا در قض اوت یقرار گرفته اس ت به م نا  نترنت یهر آنچه در ا ایآ

 ها وجود دارد. ت یها و سادر پرتال  یگوناگون یهادر موضوعات مختلف تهاوت  یمجاز یفضا

   یهسا  ط ع  ت،ات  سا:  لف

مراج ه    ت یکه به س ا  یدرص دد هس تند تا با آش نا کردن افراد  ت یطراحان س ا قت یدر حق یرس اناطالع  یهات یس ا در

اداره موجود بتوانند اس ناد و   اینموده که قبل از مراج ه به دادگاه و   ییموجود آنرا را راهنما یادار  یهاکنند به روشمی

ها و  ت یکه در گذش ته در س ا  یاس ت در حال  یاتیراه عمل کی قت یدر حق نیارا بش ناس ند.    نیها و قوانمدارک و روش

و م دارک را آم اده  کردن دیآنر ا را پر م دب ای    افراد ک ه  داش   ت   ه ا قرارو امث ال آن 3ورد  ای  و  2پی دی اف  یه اه ا فرمپورت ال

 کردند. ور مراج ه میام  هیبق ایثبت نام  ینمودند و سپس برامی
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 یادیبجه  ت،ات  : ساا

اس ت که از در خواس ت تا   یرابطه به ص ورت نیش ده در ا  یاس ت ص ه ات طراح  یی«اجرا  اتیعمل»که مس أله   ییجا در

ها ها از پرتالدانش گاه  ی،عنوان مثال در امور دانش گاه بهافتد.  اتهاق می ی«مجاز  یفض ا»مراحل آن در   یی، همهاقدام نرا

  ی ار یو بس ،انتخاب واحد  ،هانهیهز زیوار ،رشینام، پذکه ثبت چنان   اندرفته  یاتیبه سمت عمل ی،رساناطالع  یهات یو سا

که در آن همه  یروش    ی نیروش دوم اس  ت  کیما از دادگاه الکترون  مقص  ود، ش  ودیاز راه دور انجام م ،گریاز امور د

و  مرحله   به و مرحله جیتدرالزم اس ت به  لذاباش د.   یمجاز  یدور و در فض ااز راه  یدادرس   کیدادگاه و   کی یهافرآیند

 .حرکت داد  یواق  یمجاز یارا به سمت فض  ییموارد مختلف امور قضابا سرعت،  

 

 با مدیریت دانش  »حق دادرسی عادالنه«: اولبند 

توان اقداماتی را در راس تای »مدیریت  می،  عایم ملی و س ازمانیها  و با وجود دیتابیس، امروزه با وجود فض ای مجازی

پیش ،  اختیار مردم گذاش ت دانش« در جرت »حق دس ترس ی« مردم به قوه قض ا«یه انجام داد و دادرس ی را به ل اه در  

اب اد ،  اداری مردم در امور قض ا«ی  مش کالت،  ی فض ای مجازی و امکانات موجودهاش ناخت توانمندی،  ش رط این اقدام

 ت.  مختلف یک پرونده و ارتباط آن با فضای مجازی اس

دستگاه قضا و ضابطین )قوانین بسیار خوب، امکانات  ی کشور و قوه قضا«یه در سراسر هاو داشته هابا نگاهی به ظرفیت 

بس یار عالی، نیروی انس انی دارای مرارت( و با امید الکترونیک ش دن واق ی قوه قض ا«یه، مش ارکت مس تقیم مردم، کاهش  

 د. ، از »اطاله دادرسی« پیشگیری گردهاهزینه

)قبل از انتش ار   نهیزم نیقض اوت در ا یاو برا یاص ل لیاز دال  یو برخ  یاز مباحث اص ل  ایهن در ارا«ه خالص   نیتامبرل

.. جلس ه رس یدگی به مدت نس بتاً کوتاهی به .پیش رفته دادگاهفناوری  به دلیل اس تهاده از  کامل قض اوت( گهت: لیدال

طول   هاتواند ماهمیجلس  ه رس  یدگی  ،  و همکاری اص   اب دعوافناوری  بدون کمک  فت.مدت ش  ش ههته کاهش یا

الزم به یاد آوری اس  ت در دس  تگاه قض  ا  اقدامات الکترونیکی انجام ش  ده، اما مش  کل، »ت میل هزینه« و  1.بکش  د

)و    وآمد« اس  ت که اگر با کمترین تغییر در این »روش«، و واگذاری کار از طریق »ش  بکه ملی اطالعات« به مردم،»رفت 

  مش کالت ی گزاف و اض افی، امور انجام ش ود، بخش وس ی ی از هابدون دریافت هزینه  نه به دفاتر الکترونیک قض ایی(

 .  حل خواهد شد و رضایتمندی افزایش خواهد یافت 

عدالت و   یهانهیهز  3به دادگاه یدس  ترس     یموانع عمل  2به دادگاه یمانع از دس  ترس     ایِهیو رو  یموانع قانونبا بررس  ی 

ی مناس ب با هاحلراهتوان می5ش وندمیمناس ب    یحقوق  یهابه کمک  یکه مانع دس ترس    گریمس ا«ل دو   4یحقوق  ت یحما

 د.  مدیریت دانش را یافت و این موانع را حل کر

 اسناد کاغذی و سهل بودن الکترونیک مشکالت:  مبند دو
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از جس تجوی س وابق که در بس یاری از موارد  آنرا وجود دارد   یو نگردار  یکه در رابطه با اس ناد کاغذ  یفراوان  مش کالت

  ن یرا از ب یبزرگ   یهایگانیتواند بامی، یرعمدیو غ یعمد  یهایآتش س وزی گم ش ده و هاپرونده،  امکان پذیر نیس ت 

 نیو همچن  اندهرفت  نیاز ب یس وزدر آتش  یدفاتر اس ناد رس م ایس ازمان ثبت اس ناد و    یاز مواقع اس ناد کاغذ  یاربس یببرد 

  ده یبه آتش کش   یعمد  ایو  یمختلف اتهاق  یهاو دادس راها در روش  هادادگاه یمراکز مرم و حت  گریو دها  اس ناد بانک

 ت.  اسشده برده   نیشده و از ب

 لیدل نیطلبد و به هممی  یفراوان یفض ا  کاغذی  اس ناد ینگردار،  اس ت آن   ینگردار یرامکان الزم ب مش کالتاز  یکی

  ی اس ناد  افتنیکردن و   دایپ  .گرددیا م ام زین یو پس از مدت  ش ودیمنتقل م یتر به داخل گونمییاس ناد قد  یپس از مدت

  ه نکیا  صیتش خ  .وجود داش ته اس ت  اداس ن  یمش کل همواره برا نیا  .س خت اس ت  اریبس    یکه مربوط به گذش ته اس ت کار

که از   ایهچه بس ا برگ  .به آن توجه داش ت   دیو پروس ه اس ت که با مس أله کیخود   ریخ  ایس ند قابل ام ا اس ت   نای

دفاع    ایموض وع و   کیدر    ت یاثبات حقان  یبرا، نهع پروندهذیس ند یا  ص احب    دگاهیندارد از د یفرد ارزش   کی  دگاهید

قابل  غیرتواند خس ارات  میاس ت که   یمرم مس ألهرفتن اس ناد  نیو از ب   اام  نیباش د بنابرا  ازیمورد ن گریدر موض وع د

 د. کن جادیا  یجبران

  ن یاز بو... ها  جنگ، س  یل و زلزله و حوادث طبی ی، اتهاقات  انجری درها  ها و ادارات و دادگاهبس  یاری در بانک  اس  ناد

و خرمش رر حمله کرد و آن  نیریمانند قص رش    ییکه ارتش ص دام به ش ررها یو عراق زمان رانیجنگ ا  انیرود در جرمی

  ی برا  یها در آن زمان ض رورتبانک  یاس ناد کاغذ  بود.ها بانک  یکه به وجود آمد اس ناد کاغذ  یرا اش غال کرد از م ض الت

ها  و بر   هااوراق و چک .بود  یص  ورت کاغذانداز مردم همه به کارت پس  ایامور بود دفترچه حس  اب پس انداز و 

در بانک مطر  ش  ده   یفراوان یهاپروندهها جنگ تا س  ال  انیرفت پس از پا  نیاز بها  جنگ نیبود و با ا  یتماماً کاغذ

حق وجود    احب از آن در دس ت فرد ص   یکه گاه س ند  ییمردم پاس   داده ش ود ادعاها  یبود که الزم بود با آن به ادعاها

 د.  رفته بو   نیاز بها و گلوله بارانها  مانده بود و در اثر بمباران  یاکثر آنرا در منازلشان باق  ایداشت و 

 ت  س اا،اخطا ت  س اا  اغذت  دش سوات -1

«  .اس ناد ارزش مند مص دق و کاش انی در آتش س وزی میدان حس ن آباد از بین رفت »:  این خبر منتش ر ش د 1398تیر  30

ترران با اش اره به حادثه آتش س وزی روز چرارش نبه میدان حس ن آباد گهت: ت داد دفاتر جاری این دفترخانه   39س ردفتر  

ت ا   یآ هدفتر اس ت که اس ناد ارزش مندی از جمله س ندهای مربوط ب 700که در این حادثه از بین رفته اس ت بیش از  

 کاشانی و دکتر مصدق نیز ط مه حریق شدند.

پناهی بدون اش اره به علت وقوع این آتش س وزی، اجرای طر  ثبت الکترونیک اس ناد را گام بس یار مرمی برای  علیرض ا  

  1ن طر  به طور کامل اجرایی نشده است، انتقاد کرد.ای هحهاظت اسناد مردم دانست و از اینک

س  اختمان اداره ثبت اس  ناد و امالک   .ش  د  حریق  ط مه  س  یاهکل امالک  و  اس  ناد  ثبت  اداره 1396تیر   15نمونه دیگر 

 نای هدقیق  15  مدت در نش انی  آتش  خودرو  با  نش انی آتش مأمور 4:  افزود  غیبی احمد س یاهکل امروز ط مه حریق ش د.

  ش ررداری   نش انی  آتش  مس ؤول ندید.  آس یب   کسهیچ  س وزی  آتش  این  در:  کرد  اض افه  وی .کردند  مرار را  س وزی  آتش

 
 1398 ریت 30"، رفت نیحسن آباد از ب  دانی م  یسوزدر آتش یاسناد ارزشمند مصدق و کاشان" ،سایت چمدان 1



80 

ها  ن آتش س  وزیای هکند ک میتهاوتی ن 1.اس  ت   بررس  ی  دس  ت  در  خس  ارت میزان و  حریق  علت : کرد اعالم  س  یاهکل

 ت. مرم این است که اسناد کاغذی در م رض تلف اس، عمدی یا سروی یا اتهاقی باشد

 ت  اغذت،امو ل  مراء پات ره -2

بر  ها  بایگانی راکد رفته و در گونیی کاغذی پس از چند س ال به هااین اس ت که پرونده،  مش کل بزرگتر از آتش س وزی

  تر نکته تل  . ش ود( بس یار س خت میاگر اص ل آن گم نش ده باش د)ها  ش ود و دیگر دس ترس ی به آنمیروی هم انباش ته 

ها کنند که در بس یاری از آنمیاقدام  ها   ا  پروندهامهبها  قوه قض ا«یه و دیگر نراد،  کاغذی اس ت ها چون پرونده، اینکه

 د. دیگر هرگز آن سند یافت نخواهد ش، هاحقوقی قابل استناد است که با از بین رفتن آن حق و

ی راکد و تبدیل هاساماندهی اسناد و بایگانی: گهت ها در خصوی پرونده  وزیر دادگستریآقای بختیاری    1391/ 04/ 06

میلیون فقره پرونده مختومه و موجود قبل و ب د از  163آن به اس ناد الکترونیکی نموده، به ن وی که از مجموع بیش از 

 76میلیون فقره ثب ت در رای ان ه و بیش از   34میلیون آن پ االیش، بیش از  92ی راک د، ح دود ه اپیروزی انقالب در ب ایگ انی

تر مربع  هزار م 51/  000میلیون فقره بررس  ی و ام ا  گردیده که از جمله پیامدهای مثبت این اقدام، آزاد ش  دن بیش از 

هزینه و فض  ای نگرداری ، رویممیبه هر میزان پیش ،  اما در اس  ناد الکترونیک  2از فض  اهای اش  غال ش  ده بوده اس  ت.

توان چندین پش تیبان )بک آپ( تریه کردو در چندین نقطه نگاه داش ت که حتی در میش ود و از آن  میکمتر  ها پرونده

 د.  مصون باش، برابر حوادث طبی ی و اتهاقات

 ضاتهت د یه بک  پ دا و  دجاهت  ل گات ی ی -3

در حالی  از اطالعات اس ت   بانیگرفتن بکاپ و پش ت مس ألهدر اطالعات   یاص ل حهاظت نیباش د اول کیالکترون  اس ناد  اگر

  شتر یهر چقدر زمان پ ست یگونه ن نیو اطالعات ا تایدر د.  ردیگ یم یشتریب یفضا شود شتریهرچه ب یکاغذکه در اسناد  

کامالً   کیپرونده الکترون  کی  گرفتن بک اپ از   نک هیطلب د ض   من امی  یکمتر یفض   ا  ،تاید  رهیذخ  یامک انات برا رودیم

  جاد یا  دیجد  یفض ا دیبا  زانیش ود به همان م  هیتر یکپ  یکاغذ یهاکه اگر قرار باش د از پرونده  یاس ت در حال ریپذامکان

 ت. اس یمنطق نه نه م قول و نیکرد و ا

در  تواندیاس ناد م  نیو ا ش ودیم ینقطه نگردار  نچندی  درها  حس اب  ش ودیبودن توجه م  کیبه الکترون  یاما امروزه وقت

ها مدارک در اس  ناد دانش  گاه مس  أله نیارا«ه گردد ا ت یس  ند یبرا  یگرید  یدر جا  هتدیآن ب یبرا یاگر هر اتهاق ندهیآ

که   یباش د در هر زمان ازیاس ناد ن نیوجود دارد و هر کجا ا زیاس ناد مورد لزوم ن گریو د  ت یلکاس ند منزل س ند م  یعلم

  ک یکه اس ناد ش ان الکترون یورتگونه اس ت افراد در ص   نیهم زین یداش ت اس ناد پزش ک  یتوان به آن دس ترس  میباش د  ازین

 نیز،  کیاس  ت که اس  ناد الکترون ی یطب  ش  ودیم یاس  ناد نگردار نیس  ال ا  یهاکنند که س  ال دایپ نانیاطم دیباش  د با

  ی هاروش زین  نراای ههم  یاما برا، و امثال آن  تاید رییتغ ایکه ممکن اس ت باش ند از آن جمله هک و    یفراوان مش کالت

 د. حهظ کن ندهیرا در آ نانیتواند اطممیداشته و    وجود  یریشگیپ

ی پش تیبان  هابا ایجاد نس خه، مش کل بایگانی و گم ش دن و آتش س وزی و هرنوع اتهاق دیگری،  در اس ناد الکترونیک

»اص   ل س   ازان، مخاطبین، بایگانان،  : داردمیی مقرر کیقانون تجارت الکترون 81ش   ود ماده میحل  ، آنالین و آفالین

 
 - 1396 ریت 15 "، اهکلیاداره ثبت اسناد و امالک س یآتش سوز"، ما یصدا و س  یخبرگزار  تیسل 1

 یی مستمر در دستگاه قضا  یرسانو توس ه اطالع  تی تقو:  خواستار شد  هییقوه قضا  یسراسر   شیدر هما  یدادگستر  ریوزخبرگزاری فار ،    2

 06/04/1392، کشور
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«ی را که ت ت مس ؤولیت خود دارند هاپیام« دراختیار دارند موظهند »داده پیام«مص رف کنندگان و کلیه کس انی که »داده 

تریه نمایند که در ص  ورت بروز هرگونه خطری برای یک نس  خه، نس  خه دیگر   1به طریقی نگرداری نموده و پش  توانه

ردهای ها  هم اینک،  یابدیمی رایانه که به صورت تصاعدی افزایش هابا توجه به حجم حافاه  مس ألهاین  2مص ون بماند.

tb10 که ظرفی ت چن دین اتاق بزر  بایگ انی را با کمترین قیم ت دارد و هر نوع س   ر ل انگ اری در گرفتن   به بازار آمده

 .  قابل جبران است غیر»ترک ف ل« بوده و خسارت آن ،  نسخه پشتیبان

 با گا ی ت بک  پ  س اا -4

»به قوه   داردمیمقرر  1395/ 11/ 10ی توس   ه کش  ور مص  وب هادا«می برنامهقانون احکام  38ماده  ، قس  مت ت 2بند 

که توس م وزیر دادگس تری با همکاری م اونت حقوقی قوه قض ا«یه و   اینامهآیینش ود براس ا   میقض ا«یه اجازه داده  

رس د، اس ناد و اوراق  میس ازمان اس ناد و کتابخانه ملی جمروری اس المی ایران تریه و به تص ویب ر«یس قوه قض ا«یه 

اس  ناد   ی اطالعاتی روز، بههای قض  ا«ی را که نگرداری س  وابق آنرا ض  روری اس  ت با اس  تهاده از فناوریهاپرونده

 ای آنرا براس ا  ض وابم اقدام نماید. اطالعات و اس ناد تبدیلی در کلیه مراجع  ام  هالکترونیکی تبدیل و س پس نس بت ب

 قضا«ی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

وری  ی مرم و ملی که جنبه س ندیت تاریخی دارد، توس م س ازمان اس ناد و کتابخانه ملی جمرها     اص ل پرونده1 تبص ره

 شود.میاسالمی ایران، حهظ و نگرداری 

که توس م ر«یس س ازمان پیش نراد و به   اینامهآیینش ود براس ا   می     به س ازمان ت زیرات حکومتی اجازه داده 2 تبص ره

 3«ی ت زیراتی اقدام کند.هارسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پروندهمیتصویب وزیر دادگستری  

  لز م با گا ی  س اا  ل گات ی ی -5

ش   ود، این امر با نگرداری و ارا«ه هرگاه قانون الزم بداند که اطالعات به ص   ورت اص   ل ارا«ه یا نگرداری  - 8 ماده

 :است زیر امکان پذیر   اطالعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایم

 استهاده درصورت رجوع ب دی فراهم باشد.اطالعات مورد نار قابل دسترسی بوده و امکان   -الف

نمایش گر اطالعاتی باش د   دقیقاًداده پیام به همان قالبی )فرمتی( که تولید، ارس ال و یا دریافت ش ده و یا به قالبی که   -ب

 که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگرداری شود.

باش  ند نیز درص  ورت وجود  میریافت داده پیام اطالعاتی که مش  خص کننده مبدا ، مقص  د، زمان ارس  ال و زمان د -ن

 نگرداری شوند.

ش رایم دیگری که هر نراد، س ازمان، دس تگاه دولتی و یا وزارتخانه درخص وی نگرداری داده پیام مرتبم با حوزه   -د 

 4مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

 
1 Back up 

 17/10/1382مصوب:  یکیتجارت الکترون  قانون 2

 16/01/1396توس ه کشور مصوب  یهابرنامه یاحکام دا«م قانون 3

 17/10/1382مصوب:  یکیتجارت الکترون  قانون 4
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خاتمه یافته و اس  تهاده از اس  ناد کاغذی   »داده پیام«هرگاه ش  رایطی به وجود آید که از مقط ی م ین ارس  ال   - 9 ماده

ش ود باید به طور ص ریح ختم تبادل »داده پیام« را اعالم میص ادر  جایگزین آن ش ود س ند کاغذی که ت ت این ش رایم

 1 کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای »داده پیام« اثری بر حقوق و ت ردات قبلی طرفین نخواهد داشت.

 

 سندیت اسناد الکترونیک : دوممبحث 

 سندیت رسمی اسناد الکترونیک: اولبند 

باش ند از مباحث مدرن حقوقی  میی کامپیوتری و س ایبری  های موجود در م یم ش بکههاادله الکترونیکی که ش امل داده

توان گهت که در میتوانند داش ته باش ند حتی  می  ایهباش ند. همین ادله، در موض وع اثبات دعاوی و جرایم، نقش عمدمی

توانند بدون اینکه در دادگاه مطر  گردند از اس  ناد الکترونیکی اطمینان بخش مرمی در م ادالت میبس  یاری از موارد، 

ی  احتمالی مرم، جرت پیش   گیری از جرایم  هاتجاری منجمله موض   وعات تجارت الکترونیک قرار گرفته و یا از آیتم

ی حقوقی، در قوانین جاری کشورها  هاین ادله زمانی کارکرد اصلی خود را دارا خواهند بود که عالوه بر دکترینباشند. ا

 2نیز جایگاه اصلی خود را داشته باشند.

 مل ات س ر  -1

بیان  قانون مدنی در ت ریف س ند   1284ماده  . ش ودس ند از جمله مرمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی م س وب می

ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل اس تناد باش د.« بنابراین طبق این ت ریف، دو دارد: »س ند عبارت اس ت از هر نوش تهمی

 .  شودعنصر »نوشته بودن« و »قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع« از ارکان متشکله سند م سوب می

 ت    ت باخی  س اا هسجی،ات ژه س ر ت مگا اف -2

آن  3ن  دس     انواع  حقوق؛  و  حقوق  5،قرارداد  4،یس   ن  د  ن  ام  ه  س   ن  د  8،ن  ام  ه  م  انیپ  7،ت ی   م  الک  س   ن  د6،یتوافق 

  13، ما یهواپ  ای  یکشت کیقرار داده شده در   اتیم تو   س ت یل -  هس ت یمان  12،یکش ت  یهابرگه 11،گذرنامه10،مقررات9،یرس م

 د. شو میکاربرده  هزمینه اسناد در زبان انگلیسی و فارسی بی دیگر که در هاو بسیاری از واژه 14یادار  یهانامه

 
 17/10/1382مصوب:  یکیتجارت الکترون  قانون 1

 1، ی 1398، "ی( به عنوان ادله اثبات جرم و دعوتالیجی)د یکیادله الکترون " د،یحم  یواال« 2
3 Deed 
4 legal document 
5 contract 
6 legal agreement 
7 title deed 
8 deed of covenant 
9 official document 
10 articles of incorporation 
11 passport 
12 ship's papers 
13 manifest 
14 letters of administration 
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 دا و  قذ هت اه  س اا ت دجاهت  ل گات یک -3

روزه اس  تهاده از وس  ایل  ام  هتوان گهت ک میانگیز در حال گس  ترش بوده و تجارت الکترونیکی با س  رعتی ش  گهت 

ان قاد قرارداد و حتی اجرای آن )مانند موردی که ش  خص  ی از طریق  ،  الکترونیکی در جریان مذاکرات پیش از قرارداد

یی  جوصرفهری طبی ی و بدیری تبدیل ش ده اس ت.  ام هبها  خرد( در بس یاری از کش ورمیی را از دیگری  افزارنرماینترنت  

آیند م بوبیت  می(که از فواید تجارت الکترونیکی به ش   مار  هابه دلیل حذف واس   طه )مثالًها در وقت و کاهش هزینه

تولید کننده  : اندهی الکترونیکی مانند اینترنت را در میان تجار و مص رف کنندگان در پی داش تهاروز افزون ابزار و ش بکه

کنندگان را از ا مص رفقادر اس ت با اس تهاده از پایگاه )س ایت( اینترنتی خود به تبلی  کاالهایش پرداخته و تجار دیگر ی

بنابر این به طور طبی ی  . دهندگان خدمات نیز از چنین امکانی برخوردار هس  تند ارا«ه  .خص  وص  یت آنرا آگاه س  ازد

تنرا اثری ناچیز از ،  نزدیک ایهتوان گهت که در آیندمیت أتجارت الکترونیکی جایگزین تجارت س  نتی ش  ده و به جر

ی مختلف را بر آن داش ته اس ت  هاقانونگذاران کش ور، واق یت فوق الذکر جای خواهد ماند.ی مرس وم تجارت بر هاش یوه

ب ه تک اپو افت اده و قوانین و 1ک ه در جر ت تنایم و ق انونمن د کردن روابم ک اربران اینترن ت و دیگر ابزار »ج ام  ه اطالع اتی«

داخلی اش خای از نار   2ی[ الکترونیکی«هات امالت]تراکنش»، مقررات متنوعی را در این زمینه وض ع نمایند. در نتیجه

 1382در سال  کما اینکه در جمروری اسالمی ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی؛ وجود قانون با مش کلی مواجه نیست 

 به تصویب رسیده است.  

 «ی ی س اا  ل گات  ت  به »دا و  س ر   ل  ت د ر  «ی ی»دا و  دجاهت  ل گات  حیبرم ب و   صر -4

 از آنجا که تجارت،  به صورتی ص یح و مناسب برای قانون مذکور انتخاب نشده است:،  قانون تجارت الکترونیکیعنوان  

این پرسش به میان می آید که آیا قانون شامل   تاجر و م امالت تجاری در ناام حقوقی کشور ما مهاهیم ویژه ای دارند،

این  »می دارد         به نار ما با توجه به مواد مختلف این قانون و بخصوی ماده یک که اش ار    تاجر هم می شود؟غیر  

قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطالعات در واسم های الکترونیکی و با استهاده از  

قانون »بنابراین برتر است عنوان قانون به    مورد نار مثبت است.،پاس  پرسش  «  سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود

تمامی روابم کاربران اعم از   شبره مذکور برطرف گردد؛ و ثانیا:  تغییر یابد تا اوال:  «ت امالت)تراکنش های( الکترونیکی

 3قراردادی و غیر آن مشمول قانون مذکور شود. 

 دا و    ا  ت س ر  ل گات یک اه ،ادلا ف ت ژه -5

:  ی مرتبم با س ند الکترونیک بدین ش ر  آمده اس ت هاواژه  1382/ 10/ 17مص وب   قانون تجارت الکترونیکی 2ماده  در 

ی انگلیس ی مترادف آورده ش ده اس ت تا از تهس یرهای اش تباه  هاواژه،  ن نکته ض روری اس ت که در متن قانونای ه)توجه ب

 ی انگلیسی را آوردیم(هان متن قانون با واژهاهم  عیناًپیشگیری شود و ما نیز 

هرنمادی از واق ه، اطالعات یا مهروم اس ت که    (:Data Message)»داده پیام«  -الف   - 2 ماده، فیت ار –فص ل دوم 

 شود.میی جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش هابا وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری

 
1 Information society 
2 Electronic transactions 

 26 -5 ، ی1386، "یکیالکترون یو قراردادها یفکر  تیحقوق مالک " ،یمصطه  اروندیبخت  3
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منش أ اص لی »داده پیام« اس ت که »داده پیام« به وس یله او یا از طرف او تولید یا ارس ال   (:Originator) »اص ل س از« -ب

 کند نخواهد شد.میشود اما شامل شخصی که درخصوی »داده پیام« به عنوان واسطه عمل می

شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی »داده پیام« را دریافت کند، اما شامل شخصی   (:Addressee)»مخاطب«    -ن

 کند نخواهد شد.میکه در ارتباط با »داده پیام« به عنوان واسطه عمل  

ی نی ب ه من اب ی خ ارن از»داده پی ام« عطف ش   ود ک ه (:  Incorporation By Reference)پی ام«   »ارج اع در داده  -د

 شود.می( این قانون جز«ی از »داده پیام« م سوب 18درصورت مطابقت با ماده )

ی  عبارت اس ت از موجودیت کامل و بدون تغییر»داده پیام«. اعمال ناش ی از تص د   (:Integrity)»تمامیت داده پیام«    -ه

به تمامیت »داده پیام« وارد   ایهش ود خدش  میس یس تم از قبیل ارس ال، ذخیره یا نمایش اطالعات که به طور م مول انجام  

 کند.مین

  - ی متص ل س خت افزاری هااز دس تگاه  ایههرنوع دس تگاه یا مجموع  (:Computer System)«  ایه»س یس تم رایان  -و

 کند.میی پردازش خودکار »داده پیام« عمل هابرنامهی است که ازطریق اجرای  افزارنرم

ارس ال، دریافت، ذخیره یا  ،  س یس تمی برای تولید ) اص ل س ازی( (:Information System)»س یس تم اطالعاتی«  -ز

 پردازش »داده پیام« است.

 :سیستم اطالعاتی است که (:Secure Information System) »سیستم اطالعاتی مطمئن« - 

 به ن وی م قول در برابر سو  استهاده و نهوذ م هوظ باشد. -1 

 سطح م قولی از قابلیت دسترسی و تصدی ص یح را دارا باشد. -2

 دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.میبه ن وی م قول متناسب با اهمیت کاری که انجام  -3

 باشد.من ای  هموافق با روی -4

اس ت برای تطبیق ص  ت ثبت »داده پیام«، منش أ و مقص د آن با ت یین  ایهروی  (:Secure Method) من«ای ه»روی -ط

  ه تاری  و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، م توا و یا ذخیره س   ازی »داده پیام« از یک زمان خای. یک روی

ی تص دیق یا پاس    هایا کدها، کلمات یا ارقام ش ناس ا«ی، رمزنگاری، روش  اهمن ممکن اس ت با اس تهاده از الگوریتمای

 برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

عبارت از هر نوع عالمت منض م ش ده یا به ن و منطقی متص ل :  (Electronic Signature)  »امض ای الکترونیکی« -ی

 گیرد.میداده پیام« مورد استهاده قرار شده به »داده پیام« است که برای شناسا«ی امضا  کننده»

(: هر امض   ای  Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature« )»امض   ای الکترونیکی مطمئن  -ک 

 ( این قانون باشد.10الکترونیکی است که مطابق با ماده )

 کند.میضای الکترونیکی تولید ام ههر شخص یا قا«م مقام وی ک  (:Signatory)  »امضا  کننده« -ل

 ت ت کنترل آنان. ایهی رایانهااعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم: (Person)»شخص«  -م

با توجه به اوض اع و احوال مبادله »داده پیام« از جمله:  :  (Reasonableness Test)  »م قول« ) س نجش عقالنی(، -ن

ی پیش نرادی  هاطرفین، حجم مبادالت طرفین در موارد مش ابه، در دس تر  بودن گزینهطبی ت مبادله، مرارت و موق یت  

ی م مول و مورد اس تهاده در های پیش نرادی، عرف و روشهااز جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینهها  و رد آن گزینه

 شود.میاین نوع مبادالت، ارزیابی  

 کند.میاقدام   ایههر شخصی است که به مناوری جز تجارت یا شغل حرف  (:Consumer) »مصرف کننده« - 
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 کند.میف الیت   ایهعبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنهی یا حرف (:Supplier)کننده«  تأمین»  -ع

اس ت    ایهعبارت از هر نوع وس یل(:  Means Of Distance Communication) »وس ا«ل ارتباط از راه دور« -ف

 شود.میکننده و مصرف کننده جرت فروش کاال و خدمات استهاده   تأمینکه بدون حضور فیزیکی همزمان 

کننده و مص رف   تأمینایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بین    (:Distance Contract)»عقد از راه دور«  -ی

 کننده با استهاده از وسا«ل ارتباط از راه دور است.

ی نی وس  ا«لی که به موجب آن مص  رف کننده بتواند ش  خص  اً »داده  (:Durable Medium)با دوام«    »واس  م -ق

ی مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله ش امل فالپی دیس ک، دیس ک فش رده، دیس ک س خت و یا پس ت  هاپیام«

 الکترونیکی مصرف کننده.

ی مربوط به یک ش خص حقیقی ) موض وع »داده« ها»داده پیام«ی نی :  (Private Data« )ی ش خص یها»داده پیام -ر

Data Subject ).1مشخص و م ین 

 

 قوانین سندیت اسناد الکترونیک: مبند دو

 س ر ت  س اا  ل گات ی ی -1

ش ود،  میآن که تص ور   خص وص اًاس ناد الکترونیک اس ت،    ت ش ود، س ندیمیدیده ها یکی از مس ا«لی که همچنان در پرونده

بس یار س خت  ها « باش ند ج ل در آن onlineاین اس ناد به راحتی قابل ج ل هس تند، در حالی که اگر این اس ناد »بر خم  

فص ل س وم قانون جرا«م اس ت، قانون گذار در بس یاری از موارد، س ندیت این اس ناد را تص ریح کرده اس ت ازجمله 

ت،  یبه مناور حهظ ص  ت و تمام:  مقرر داش ته اس ت  49ماده  ی پرداخته و در  کیادله الکترون یریاس تناد پذبه   ایهانیرا

و مراقبت به  یمربوط از آنرا نگردار نامهآیینش ده، الزم اس ت مطابق   یآورجمع  یکیادله الکترون  یریاعتبار و انکارناپذ

که از  یش خص ثالث  ایتوس م طرف دعوا  ایهانیرا  یهادادهچنانچه :  گونه آورده اس ت  این  50مادههمچنین در   .دیعمل آ

 یمربوط به ن و   یمخابرات ای  ایهانیمنتقل ش  ده باش  د و س  امانه را  ای  رهیذخ ایپردازش   ای جادینداش  ته، ا یدعوا آگاه

 نشده باشد، قابل استناد خواهد بود. دخدشه وارها  داده یریاعتبار و انکارناپذت،  یدرست عمل کند که به ص ت و تمام

  ، یهریو ک   یو مقررات موضوعه اعم از حقوق  نیقوان ریو سا یدادرس نییآ  نی    در هر مورد که به موجب قوان655  ماده

و مانند آن الزم باش د   ینش ان  ،ییامض ا، اثر انگش ت، ابالغ اوراق قض ا  ،یاوراق رأ  ه،ی«س ند، مدرک، نوش ته، برگه اجرا

قانون و   نیمذکور در مواد ا  یتیامن  یس ازوکارها  ت یبا رعا دالکترونیکی آن حس ب مور  یم توا ایص ورت الکترونیکی  

 و م تبر است.  یآن کاف یهاتبصره

به   ص رفاًتوان مین ،ییقض ا  کیو ارا«ه خدمات الکترون یهریو ک   یحقوق یدگ یو رس    قیمراحل ت ق  هی     در کل1 تبص ره

نمود. قوه    یآن خوددار  یب ه م توا و آث ار ق انون دنی  ن وه تب ادل اطالع ات الکترونیکی از اعتب ار بخش      ای  ل  اظ ش   ک ل  

کارش ناس ان،    ،یاص  اب دعو  نیاطالعات و ارتباطات ب امنالزم را جرت تبادل   یتیامن  یهاموظف اس ت س امانه  قض ا«یه

 2.دینما جادای قضا«یهوابسته به قوه    یهاو سازمان  ییجع قضاضابطان و مرا  ،ییقضا کیدفاتر خدمات الکترون

 
 17/10/1382مصوب:  یکیتجارت الکترون  قانون 1

  08/07/1393مصوب:  یکیالکترون یمسلح و دادرس یروهای جرا«م ن یدادرس نییآ قانون 2
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 دا و  دجاهت  ل گات ی ی س ر ت  س اا  ل گات ی ی -2

 :سه شرط قانونی اعتبار سند الکترونیک در آمده است 

یک س  یس  تم اطالعاتی   ش  رایم (-1)  س  ابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از »داده پیام«ی اس  ت که با رعایت  -11 ماده

 1قابل درک است.  (-3)به هنگام لزوم در دستر  و  (-2)مطمئن ذخیره شده و

 پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن -دوم  فصل

 توانمیم کمه یا اداره دولتی ناس  ناد و ادله اثبات دعوی ممکن اس  ت به ص  ورت داده پیام بوده و در هیچ   -12 ماده

 به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.  صرفاًپیام« را  براسا  قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی »داده

ی ایمنی ب ه ک ار  ه اازجمل ه تن اس   ب روش  ب ا توج ه ب ه عوام ل مطمئن هه ا ب ه طور کلی، ارزش اثب اتی »داده پی ام«  -13 م اده

 شود.میت یین  گرفته شده با موضوع و مناور مبادله »داده پیام«

از حیث م تویات و امض ای مندرن در آن،   انده«ی که به طریق مطمئن ایجاد و نگرداری ش دهاکلیه »داده پیام« -14 ماده

ش وند، اجرای مهاد آن و  میکلیه اش خاص ی که قا«م مقام قانونی آنان م س وب  ت ردات طرفین یا طرفی که ت رد کرده و

 تناد در مراجع قضا«ی و حقوقی است.سایر آثار در حکم اسناد م تبر و قابل اس

 دا و ی بوا   س اا  ل گات یک -3

و نیازی به کاغذ و مراج ه و مرر و امض ا  و تاری  و ش ماره    قانونی و الزامی اس ت ، پذیرش س ندیت اس ناد الکترونیک

ن موارد با دقت باال در همان س ند الکترونیک هس ت به عنوان نمونه تاری  درن ش ده در ای هس نتی وجود ندارد زیرا هم

،  الکترونیکثانیه اس ت ض من اینکه تاری  و ش ماره    دقیقه و میلی،  س اعت ، روز،  ماه، با م اس به س ال،  س ند الکترونیک

اش تباه   یقض ا«ی اجرا«ی و از جمله  هابس یاری از دس تگاه  یکاغذ ت یدر س ند  یروش کنونت.  قابل ج ل و تغییر اس  غیر

 ست:ا ریرا با روش ز  یادار یهانامه،  است 

   کاغذی سینو  شیپ -1

   پ یتا -2

 شودمیسپس چند بار اصال   -3

   نت یپر -4

   رخانهیدب   یسپس شماره وتار -5

 گرددمیشود و به رایانه وارد  میآنگاه اسکن  -6

 شودمیارسال  ، سامانه دولت  قیاز طر  ای2ای اور سپس با   -7

 ... و میریگ می نت یپر در مقصد و مجدداً -8

، و امثال آن  لیمیا، ای اور ،  ت یس   ا قیطر ازهم ان متن  و اتالف من ابع اس   ت،    س   ت ین  کی  اقدام الکترون،  این روش

  . ندارد  نت یبه پر یازیارسال کرد و اصال ن،  بالفاصله

 
 17/10/1382مصوب:  یکیتجارت الکترون  قانون 1
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 مج وه به م ا  ت  پا  ا   گا  ا -4

 یگزارش گردش مال، حقوق  شیف  لیاس ت از قب  یش ود اس نادمیدرخواس ت    یمال یدر دعاو م موالًکه    یاز اس ناد یکی

،  کار نیا  یبرا و، ش ودمیانجام ها اس ت که در اثبات تمکن یا اعس ار و یا دعاوی چک و امثال آنها حس اب و امثال آن

هم آن را ها آنفرس تند  می  ینیکارگز ایکنند و به بانک  میزنند و آن را ش ماره و مرر می  وتریدر کامپ  یکاغذ اس ت الم کی

  ی درحال نیاد. ش  و میگردانند و در پرونده اس  تناد  میکنند و برمیو مرر و امض  ا   رندیگ می  نت یکنند و پرمیاس  ت الم  

 د.  باشها تایبر آن د یتواند شاهدمیفقم ها  نت یپر  نیموجود است و ا  یتایاست که آنچه ارزش دارد اصل د

و   ن دیتب ادل نم ا  ت ایک ه د  رفتن دیپ ذمی ه او ب ان ک هی  قوه قض   ا«، ت اید  ت ی  جمل ه س   اده را در س   ن د کی    نیاگر هم  نیابربن ا

  ل یس اعت تقل کیبه   یدادرس   زمان، ش دمیض ا  دار( تبادل امی  ه)نه اس کن نام  کیبه ص ورت تمام الکترونها اس ت الم

  ها ماه،  اس ناد نیهمچنان کاغذ س ند اس ت، در چرخش ا، در ذهن بس یاری از مدیران و قض ات  نکهیا دلیل به  اما .  افت یمی

 د.  گردمی نییاعداد و ارقام باال و پاو   شودمیموارد ج ل    یدر برخ و، کشدمیطول 

 مو ا دا و ی پذ اش س ر ت  س اا  ل گات یک  -5

بر  ، در تمامی زندگی خود، عرف عقال،  ما مواد قانونی بس  یاری برای پذیرش س  ندیت اس  ناد الکترونیک داریم و مرمتر

دانند از زمانی که پیامک و  میین قض اتی که س ند را فقم کاغذ ترحتی مت ص ب ،  کننداس ا  اس ناد الکترونیک عمل می

موجب  ،  آیدمیو هر آنچه در آن  اندهزندگی خود را بر اس  ا  این س  ند تنایم کرد،  تا امروز،  ی مجازی آمدههاش  بکه

چنانچه با یک  ، ش ود و حتی در »حقوق جزا« که الزم اس ت »تهس یر مض یق به نهع مترم« باش دمیها تص میمی برای آن

کنند  مین نآمورد اهانت و یا ترمت و... قرار گیرند ش کی در س ندیت ها  ی اجتماعی یا س ایت هاپیامک یا پیام در ش بکه

در ! س ندی مبنی بر اهانت یا جرم وجود ندارد، ن اش خایای هتوانند ش کایت کنند در حالی که بر اس ا  اندیش  میو 

در جرت تس  ریل  ، ی اولیههااز همان س  ال، جدید برای س  ندیت وجود ندارد اما قانونگذارنیازی به قانون   عرف عقال،

، قوانین متقن و قوی را نوش  ته اس  ت که همچنان برخی قض  ات، از پذیرش آن،  پذیرش س  ندیت اس  ناد الکترونیک

 کنند.میاستنکاف  

 پ جمدا و  با امه  اه  کی س اا  ل گات  ت  س ر  -6

بس یاری از ،  این قانون 48در حکم اس ناد کاغذی اس ت و ماده  ،  اس ناد الکترونیک،  برنامه توس  ه پنجمبر اس ا  قانون  

..( را برطرف .فیلم و،  موبایل، ی بانکیهااز س ندیت یا عدم س ندیت اس ناد الکترونیک )از قبیل تراکنش  هاس و  برداش ت 

توانند اس تداللی داش ته باش ند  مین،  این قانون 48ماده  در برابر ص راحت بند ب،  گیرترین حقوقدانانکرده اس ت و س خت 

 د. و اسناد الکترونیک را نپذیرن

،  مانند اس ناد کاغذی،  اس ناد الکترونیک،  قانون مدنی 1287این قانون و ماده   48با جمع بین ماده  ،  که نکته بس یار مرم این

که در   های آنهای دولتی در س ایت هاس وی س ازمانتوانند س ند رس می باش ند به عنوان مثال اطالعات منتش ره از می

،  بدهکاران بانکی ،  اعالم اسامی قبول شدگان دانشگاه، مسکن مرر  فرضاً، سند رسمی است ، شان باشدیت مسؤولم دوده 

اثر انگش ت  اما چرا همچنان اس ناد کاغذی اص ل اس ت و مرر و امض ا  و و... مهاص ا حس اب  ،  ی مالیاتیهاالخرونممنوع

 دوانند؟میو چرا همچنان مردم را بین ادارات سر ؟  می خواهند
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 س ر ت  س اا  ل گات یک اه دا و  با امه شوم -7

   1400) رانیا  یاس  الم  یجمرور  یو فرهنگ  یاجتماع ،یقانون برنامه پنجس  اله ش  ش  م توس   ه اقتص  اد  68ماده نبند 

  ی دارتوس ه و استقرارخزانه  زیو ن یکیو عرضه خدمات الکترون کیالکترونبه مناور توس ه دولت  دارد  میمقرر   1(1396

که به  یدر هر مورد  یو حذف اس ناد کاغذ یاز جمله اس ناد مال  یکیبه اس ناد الکترون دنیو اص الت بخش   یکیالکترون

  ی مبادله وجه، اس ت الم و مانند آن ض رور  الغ،مجوز، اخطار و اب یاعطا  ایاس ناد، ص دور   ایاوراق  میموجب قانون، تنا

  تی  م تبر بوده و که ا  1382/ 10/ 17مص   وب    یکیمه اد ق انون تج ارت الکترون  ت ی  آن ب ا رع ا  یکیب اش   د، انج ام الکترون

 . دینمامی

قانون    یسال دوم اجرا انیو کمک به مقابله با ج ل، از پا یکیالکترون  ریناام اطالعات استنادپذ  جادی     به مناور ا الف

  ی ش   وراها  ش   ان،یبا موافقت ا یرناامیو غ یاعم از ناام ینار مقام رهبر  ریز یواحدها  ،یاجرا«  یهابرنامه دس   تگاه

  ی عال  یمص وبات ش ورا  ت یبا رعا  یعموم  ت یمأموردار  هعرد  یافهحر یش رر و روس تا و مؤس س ات خص وص   یاس الم

)از جمله    رمنقولیمنقول و غ یهایکاال و خدمات، دارا« ،یقیاش  خای حق  ت یمکلهند اس  ت المات هو  ،یمجاز یفض  ا

و براس ا  مهاد نقش ه جامع دولت    یکیمکان م ور را به ص ورت الکترون یو اوارق برادار( و نش ان هینقل  لیملک، وس ا

 کشور در چرارچوب قانون انجام دهند.  کیالکترون

 سااما  مهل اه س ر ت  س اا  ل گات یک دجاهت 2005  و  سیو   -8

س  ندیت اس  ناد الکترونیک و م تبر  مس  أله  با توجه به پدیده جدیدی که در جران به نام اینترنت در حال فراگیری بود،

نک به آس  انی ص  ورت  ای هی ک المللبیندر زمینه م امالت   خص  وص  اًدر م امالت تجاری مطر  ش  د و  ها بودن آن

ی مختلف را هابود و حقوق دانان و ف االن عرص ه  س ؤالدر حد اس ناد امض ا  ش ده کاغذی مورد  ها  اعتبار آن،  گرفت می

 ت.  موافق و مخالف داش ایهعد طب اًبه چالش کشیده بود و  مسألهدر برابر این 

ب ث و  ،  ی اینترنتیهااز آدر ،  هانامهپایاندر خص وی اس تهاده مقاالت و ، همچنانکه در س طح علمی و دانش گاهی نیز

پذیرفتند و تنرا بر اس  ا  کتاب و  میآن را به عنوان یک منبع علمی ن،  اختالف نار وجود داش  ت و بخش  ی از اس  اتید

 د.  ایشان بو نشریه چاپ شده مورد قبول 

مورد مناقش ه بود و ت دادی همان ابتدا ها مراودات اجتماعی مردم و همه زمینه، مالی، ون بانکیؤ این وض  یت در همه ش  

ی علمی و ه اب ه ت دریج ب ه آن اعتم اد کردن د و اش   خ اص   ی در هم ه رده،  ن پ دی ده را پ ذیرفتن د و ت  داد فراوانیای  ههم  

د.  ش   و میهر روزه کمتر  ها  کنند هر چند ت داد آنمقاومت میها  برابر این تکنولوژیاجتم اعی هس   تن د که همچنان در 

  ای هش بک 2مرز بدون  ماهیت  و نش ده  م دود  کش ور  یک یهامرز  داخل به الکترونیکی  یهاش بکه  کاربران  ارتباطات دامنه

روزی و در تمامی  نترنتی فروش نده به طور ش بانهای  هپایگا:  مانند اینترنت اش خاص ی از س راس ر جران را گردهم آورده اس ت 

نقاط کره زمین قابل مش اهده اس ت و چه بس ا متقاض ی کاال یا خدمات در کش وری دیگر قرار داش ته باش د. پرس ش این 

تردید در این خص  وی ؟ قرار دارند چگونه باید تنایم نمودی متهاوت هااس  ت که روابم اش  خاص  ی را که در کش  ور

نترنت ش  ده و به کند ش  دن روند تجارت الکترونیکی خواهد  ای  هموجب بی رغبتی تجار و مص  رف کنندگان نس  بت ب

 انجامید.

 
 16/01/1396(؛ مصوب 1396 1400) رانیا یاسالم  یجمرور یو فرهنگ یاجتماع ،یبرنامه پنج ساله ششم توس ه اقتصاد قانون 1
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در  2205س ازمان ملل مت د اس ت که با قط نامه   المللنیحقوق تجارت ب  ونیس  یکم)  ترالیدر پاس   به دغدغه فوق، آنس  

س ازمان ملل مت د راجع به اس تهاده از ارتباطات   ونیکنوانس  ) 2005در س ال   1(اس ت  ش ده  تأس یس 1966دس امبر   17

 3.را تریه کرده که مجمع عمومی سازمان ملل نیز آن را تصویب نموده است   2ی(المللبین  یدر قراردادها یکیلکترونا

  الکترونیک را مورد ب ث قرر داد:با ذکر جز«یات اسناد  ،  این کنوانسیون

   4یالمللبین یدر قراردادها  یکیارتباطات الکترون  یریبه کارگ   -فصل سوم

  5یکیارتباطات الکترون یقانون  یشناسا« -8  ماده

   6یالزامات شکل -9  ماده

  7یکیارتباطات الکترون  افت یزمان و مکان ارسال و در -10  ماده

  8جابای هدعوت ب -11  ماده

  9خودکار جرت ان قاد قرارداد غامیپ  یهاستمیس  یریبه کارگ  -12  ماده

  10به مهاد قرارداد  یدسترس  ت یقابل -13  ماده

  11یکیاشتباه در ارتباطات الکترون -14  ماده

 ت   گجابی بهیه مگ جی ،اس ر ت  س اا ش  ه -9

اما س ندیت اس ناد الکترونیک، تا حدی ، گذاردمیهر دلیل مش کوکی را کنار  ، در حالی که »تهس یر مض یق به نهع مترم«

توص یه به ،  ی مترمینوکال،  بر همین اس ا  . گیردمیمورد اس تناد قرار  ، پذیرفته ش ده اس ت که حتی در اترامات و جرا«م

 د. دهنمی»ازبین بردن« آن اسناد مشورت  به کنند بلکه  می»انکار« ن

 أتیاگر ه»:  « آمده اس ت های اجتماعی در دادگاههاهمه یک توییتر هس تند: پیامدهای اس تهاده از رس انهها  دادگاهدر مقاله »

ی هس تند،  احتمالمنص هه در حال ت قیق در مورد وکالت   أتیمنص هه در حال ت قیق در مورد جز«یات پرونده هس تند و ه

. ی اجتماعی هس تندهای رس انههارفین و ش اهد در س ایت به هیچ وجه تکان دهنده نیس ت که قض ات در حال ت قیق ط

ی اجتماعی برای  های رس انههاکند: آیا دس ترس ی به س ایت میاین ش رایم ت قیقاتی خارن از کش ور این س ؤال را ایجاد 

ی دادگس تری باید مش اوره را به مش تریان ارا«ه وکالاس تهاده در دادگاه و تص میم گیری مناس ب اس ت؟ در این ص ورت، 

 
1 UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law 
2 “United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts ” 

حقوقی   المللی کاال،از ترجمه کنوانسیون مذکور،مندرن در شماره نرم مجله حقوقی دفتر خدماتبیندر ترجمه مواد مشترک با کنوانسیون بیع  

 ( استهاده شده است. )مصطهی بختیاروند( 1367زمستان-المللی )پا«یزبین

 26 -5 ، ی1386، "یکیالکترون یو قراردادها یفکر  تیحقوق مالک " ،یمصطه  اروندیبخت  3
4 Use of Electronic Communications in International Contracts 
5 Legal Recognition of Electronic Communications 
6 Form Requirements 
7 Time and Place of Dispatch and Receipt of Electronic Communications 
8 Invitation to Make Offers 
9 Use of Automated Message Systems for Contract Formation 
10 Availability of Contractual Terms 
11 Error in Electronic Communications 
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امکان پذیر ،  از بین بردن این اس  ناد،  هر چند در عمل 1«.ی اجتماعی خود را از بین ببرندهای رس  انههادهند تا س  ایت 

 ت.  به آن دسترسی خواهند داش،  نترنت نگرداری شده است و با حکم قاضیایهنقطها نیست و در ده

 اه ا گا  ووه،ا  گا یج   سگفااه  ا  س اا ت شو ،ر ا -10

: نویس دمی« در خص وی دادگاه اس ترالیا  کیالکترون  عص ر به پرونده یدگ یرس    یبرا دیجد یهاچالشش رلی جکس ون در »

س  یس  تم مورد    برای آزمایش الکترونیکی گنجانده ش  ود  ایهممکن اس  ت در مجموعی دیگر هااز ویژگی  ایهمجموع»

اس تهاده برای ت قیق در مورد فاج ه راه آهن گلنبروک امکان افزودن ش واهد ص وتی )ش امل ض بم از اپراتورهای س یگنال  

کی ی ت.س  ترس  ی اس   کند که از طریق پایگاه داده قابل دمیو رانندگان قطار( به ص  ورت رس  می دیجیتالی را فراهم 

ین م  اکم ه م دنی در ترپرون ده گروه ب ل بود: طوالنی،  ک ه در دادگ اه الکترونیکی انج ام ش   د عمومی م  اکم ات از دیگر

از امک ان ات وی د«و  ، در م  اکم ه آن پرون ده، عنوان مث ال ب ه،  ت اری  اس   ترالی ای غربی و بزرگترین ادع ای ب ازی ابی اس   ترالی ا

گویا در حال ص  بت با  ،  ش دمیاس تهاده  ،  ش دمیکنهرانس که برای آوردن ش اهدان از هرجای دنیا به اتاق دادگاه اس تهاده  

 2.دادگاه بودند

 

 سند رسمی بودن اسناد الکترونیکی: ومبند س

را بیان کرده و س ه    مطمئن  اس ناد الکترونیکیپذیرش، ارزش اثباتی و آثار س ابقه  ، قانون تجارت الکترونیکیدوم  فص ل

 ت. آمده اس یکیقانون تجارت الکترون 11ماده  شرط قانونی اعتبار سابقه سند الکترونیک در 

یک س یس تم اطالعاتی مطمئن   ش رایم -1  س ابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از »داده پیام«ی اس ت که با رعایت  -11 ماده

 3قابل درک است.  -3به هنگام لزوم در دستر  و  -2ذخیره شده و

« به ص راحت س ند الکترونیک را پذیرش، ارزش اثباتی و آثار س ابقه و امض ای الکترونیکی مطمئنبا عنوان »دوم  فص لدر 

 ت.  با ت اریف و مشخصات سند رسمی ذکر کرده اس

توان میم کمه یا اداره دولتی ناس  ناد و ادله اثبات دعوی ممکن اس  ت به ص  ورت داده پیام بوده و در هیچ   -12 ماده

 به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.  صرفاًپیام« را  براسا  قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی »داده

کمترین تردیدی ، ذیرش س  ند الکترونیکبه پ، رس  د بتوان در برابر ص  راحت این ماده مبنی بر الزام قض  اتمیبه نار ن

 مجدداً،  قانون ص  راحت دارد و در ماده ب د،  ی قدیمی اس  ت هاجمود بر روش دلیل به،  ش  ودمیداش  ت و اگر پذرش ن

 کرده است: تأکید

ایمنی ب ه ک ار  ی  ه اجمل ه تن اس   ب روش  از ب ا توج ه ب ه عوام ل مطمئن هه ا ب ه طور کلی، ارزش اثب اتی »داده پی ام«  -13 م اده

 شود.میت یین  گرفته شده با موضوع و مناور مبادله »داده پیام«

اجرای آن را در حد ،  14ی فنی و عرفی موکول کرده است و در ماده  هاارزش اثباتی را به اطمینان به روش، در این ماده

 :کرده است  تأکیدسمی ر سند

 
1 Janoski-Haehlen Emily, “The Courts Are All A 'Twitter': The Implications of Social Media Use in the 

Courts, Valparaiso University Law Review Volume 46 pp.43-68 Number 1 Fall 2011, p 20 
2 Jackson sheryl 2014, new challenges for litigation in the electronic age, deakin law review volume 12 no 

1, published: 2014-09-09, p 104 
 17/10/1382مصوب:  یکیتجارت الکترون  قانون 3



91 

از حیث م تویات و امض ای مندرن در آن،   اندهمطمئن ایجاد و نگرداری ش د«ی که به طریق هاکلیه »داده پیام« -14 ماده

ش وند، اجرای مهاد آن و  میکلیه اش خاص ی که قا«م مقام قانونی آنان م س وب  ت ردات طرفین یا طرفی که ت رد کرده و

 سایر آثار در حکم اسناد م تبر و قابل استناد در مراجع قضا«ی و حقوقی است.

 اه  س اا  ل گات یک  ر   داا   اه ت برم  -1

نس بت به »داده پیام« مطمئن، تمام مش خص ات س ند رس می ذکر ش ده اس ت »،  قانون تجارت الکترونیکی -15 مادهدر 

  توان ادعای ج لیتمیامض  ای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مس  موع نیس  ت و تنرا   س  وابق الکترونیکی مطمئن و

 قانونی از اعتبار افتاده است.به»داده پیام« مزبور وارد و یا ثابت نمود که »داده پیام« مزبور به جرتی از جرات  

ش  ود،  میثبت و نگرداری ون ( این قان11هر »داده پیام«ی که توس  م ش  خص ثالث مطابق با ش  رایم ماده ) -16 ماده

 مقرون به ص ت است.

که در ، کرده اس ت و این همان مهروم »س ند رس می« اس ت  تأکید، عدم مس موع بودن انکار و تردید را، 15منطوق ماده  

 دیرا دارد انکار و ترد یکه اعتبار اس  ناد رس  م  یاس  ناد ای  یدر مقابل اس  ناد رس  م» ی آمده اس  ت قانون مدن 1292ماده  

از جرات    یاس  ناد مزبور به جرت که دیثابت نما ایبه اس  ناد مزبور کند   ت یج ل یتواند ادعامیو طرف   س  ت یمس  موع ن

 «  .از اعتبار افتاده است   یقانون

دولتی در م دوده ص الحیت خود باش ند تا  مأمور، ی مطمئنهان ماده قانونی عمل ش ود و کلیه پلت فرمای هکافی اس ت ب

 د.  عملی گرد، رسمیت قط ی

 ،ات ا گابیس،ا هسجیت بخویر  به پهت  ام -2

،  )آیا در برابر صراحت مواد فوق؟  حتی اگر قوانین فوق را نپذیریم؟ کرد یرا رسم کیاسناد الکترون  هیتوان کلمیچگونه 

 مس ألهدقت ش ود  ،  قانونی مدنی و به جز«یات آن 1287در ماده    «نیمأمورنزد  »مهروم توان تردید کرد؟( الزم اس ت به می

  ی بخش خصوص»دولت و با   یبرا نهیدولت، بدون هز یرسم نیمأمورنزد  کیاسناد الکترون ت یسند،  را حل خواهد کرد

مثال آنرا مورد  او ها  و بانکها  فروش گاه  لیاز قبها پلتهرم  هیص ورت که کل نیخود مردم قابل انجام اس ت بد ی نی ی«واق 

کلیه  ،  براینبنا،  همچنین نیازمند آن اس  ت که مهروم دیتا به درس  تی درک ش  وددولت باش  د    یاز س  و   ت یمأمورو  تأیید

س ازمان س نجش و یا س ایت بیماران کرونا در وزارت برداش ت و  ی دولتی اس ت )مانند س ایت  هااس نادی که در س ایت 

 .همگی سند رسمی است(، ی دیگر در دولت به م نای عامرساناطالعسایت عملیاتی و   هاده

  ک یپوز در   کی یص  ورت اگر بر رو نیدر ا، )اپرک همچون ش    یمختله  یهاو پلتهرمها  سیتابیاگر چنانچه د همچنین

باش د و   یبه عنوان س ند رس م، یا از طریق اینترنت نقل و انتقال وجه ص ورت بگیرد،  ش ودمیص ادر  یمغازه کوچک س ند

اس نپ و  ،  کاال  یجید،  های بانکیافزارنرم( به مرر و امض ا و امثال آن نداش ته باش د ازیارزش آن را داش ته باش د و ن یتمام

مورد    رن دیگ   یک ه م  ییت ایدو    دهن دیک ه ک ار خود را انج ام م  یزم ان  ی نیدول ت ب اش   ن د    م أمورو    ت أیی د  ردمو امث ال آنر ا  

  ی س ند رس م کنندیم  افت یدر  کیه دفاتر الکترونو یا اس ناد الکترونیکی ک ،  کاغذی  اس ناد هیمانند بق، پذیرش واقع ش ود

همه م اس بات و دعواها و    یربنایز تواندیو م و امض ا  نیس ت لوگرام  هو  وکاغذ   ازمندین یس ند رس م  نیخواهد بود و ا

و مرر و امضا کنند و به  رندیبگ  نت یپر نکهای هباشد ن  و آنالین تایبه صورت دها  هدادگاشبهو ها  اسناد ارا«ه شده به دادگاه

 د. دادگاه ارا«ه دهن

ک ه مربوط ب ه دالی ل    ایهق انون تج ارت الکترونی ک عالوه بر بی ان مقررات خ ای تج ارت الکترونیکی، ب ه قواع د ویژ

 است نیز اشاره دارد که مسا«ل آن را به ن و زیر می توان تقسیم بندی نمود:  ITاستنادی خای  
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اس  ت؛ زیرا هیچ دادگاه با   از مس  ا«لی که ب د از این باید مورد توجه م اکم قرار گیرد داده پیام ؛ارزش اثباتی داده پیام

ش  ود که در دعاوی مرتبم با  میقواعد عام دادرس  ی ش  امل اموری   تواند به ارزش وجودی آن اعتنا نکند.مین  ایهادار

اس  ت و برخی    ITادله اثبات دعوای مرتبم با   بهاطالعات حس  ب مورد کاربرد دارند. این قواعد برخی راجع  فناوری  

 1.گیردمیرا در بر را  ITی دادرسی مرتبم با  المللبینجنبه  

 ت  ه ریت  س اا  ل گات یک با بییه  اله  ث ا -3

ظنی ، آفرینشک،  تواندمیاز آنجا که ادله  د.  شوند و هرکدام ارزش افزون بر دیگری دارنمیرده بندی ،  ادله اثبات دعوی

در برابر ابزار  ها  نای هاما هم  ،  و علم قاض   ی اس   ت ، باالترین ادله اقرار،  ارزش آن مته اوت اس   ت ،  و یا علمی باش   د

 د. شو میالکترونیک هیچ ارزشی ندارد و کنار گذاشته  

پذیرفته ش ده  و... ورزش ی  ،  اقتص ادی،  ی مختلف اجتماعیهاامری اس ت که در ناام عقال و در همه پرونده،  اش تباه قاض ی

فقم ب ه عنوان مث ال(    ب ه عنوان مث ال )و، ان ده«ی را در نار گرفت  ه اراه،  در روش س   نتی،  اس   ت برای آن ک ه کمتر ش   ود

کنند و نارات آنان در س رنوش ت تیم میاظرار نار  ها داورانی دارد که نس بت به حق و حقوق تیم، ی مختلفهاورزش

و کنار خم نیز قاض ی  ،  ت داد آن را به س ه نهر رس اندند، یک قاض ی وجود داش ت  قبالً، والیبالدر ورزش  ،  اس ت   مؤثر

 !  ادامه یافت ،  دیگری نشاندند اما همچنان اشتباهات

ا یآ  هش ود ک میعلم عرفی به قاض ی ارا«ه ، ی الکترونیک با دقت ص د در ص دهاها و دوربینافزارنرمبا اس تهاده از ،  اینک

به ش رادت عینی خود    هاای در برابر این دس تگاهو جالب آنکه در عرف عقال  هیچ قاض ی،  نار وی ص  یح بوده یا خیر

حال اگر در یک دعوای دس ته ،  ی الکترونیک بر مش اهده پنج قاض ی مقدم اس ت هادس تگاه،  یا در فوتبال، کندمیاص رار ن

آن فیلم بر همه ادعاها و حتی اقرار قاتل مقدم   قط اًبرد میکه قاعده لوث را از بین  ،  جود داش  ته باش  دجم ی فیلمی و

اما دوربین فیلمبرداری بانک یا  ، ش اهد عینی ش رادت دهند که فردی در ترران ش خص ی را کش ته اس ت   هایا اگر ده  !اس ت 

حتی اگر در آن ، تبر«ه خواهد ش د قط اً،  قتل در مش رد بوده اس ت ن ش خص در س اعت وقوع  ای هیک مغازه نش ان دهد ک 

مقدم بر همه اس ناد اس ت  ،  ن س ند الکترونیکایهش ک نکنید ک  اس ت،س اعت در حال س رقت از یک مغازه در مش رد بوده  

اس ناد  ،  ش رود، )اقراردلیل ارج یت دلیل الکترونیک بر هاما ب،  اگرچه از جرت س رقت ت ت ت قیب قرار خواهد گرفت()

،  پاس   آن بس یار روش ن اس ت ،  ممکن اس ت که فیلم را دس تکاری کرده باش ند:  گهته نش ودد. دیگر( از قتل تبر«ه خواهد ش  

، توانند درخواست بررسی برای مخدوش بودن یا سالمت آن سند بنمایندمیهریک از طرفین ، در همه ادله اثبات دعوی

 ت.   یت اسناد الکترونیک تردیدی نیسدر ارج، و پس از اثبات ص ت سند

 بهم داضی  ا هتش ا جیگا   -4

آمده بود: حاکم شرع می تواند در حق ا  و حق النا  به علم  1375قانون مجازات اسالمی سابق مصوب  105در ماده 

 هب 1392و الزم است مستند علم خود را ذکر کند. در قانون مجازات اسالمی  دینما  یخود عمل کند و حد الری را جار

می ش ود         آن اس تنباط  161و  160اس ت، لکن از مواد   امدهش مول علم قاض ی س خن به میان نی  رهیص راحت از دا نای

  ی دارد نه موض  وعیت، و برا  قیت یعلم، طر نیکه علم قاض  ی هم در حق ا  و هم در حق النا  قابل اس  تناد اس  ت. »ا

مخالف قاعده منع ت ص یل دلیل نیس ت که   نیقاض ی می تواند هر ت قیقی را انجام دهد، و ا  یحص ول آن در امور کیهر

 
سال هشتم مرر و آبان   46، ماهنامه شماره  "یکیمرتبم با بستر مبادالت الکترون   یو ادار  یهریک  ،یمدن  یدعاو  یدادرس"فر سام،    یسوادکوه  1

 5-2، ی 1383
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اقناع نشود نمی تواند دست به صدور حکم  یدر امور مدنی ب ث می ش ود، چرا که تا وجدان قاض ی در امور کیهر  غالباً

قاض ی علم حاص ل کند قابل اس تناد نیس ت. در مقابل، در  یکه نتواند برا  یبزند. به همین دلیل اس ت که اقرار و ش رادت

 1صدور حکم باشد«  یمبنا مستقالًخود   نکهای هرود ن به کار می (دلیلیت دلیل)بررسی    یامور مدنی علم قاضی برا

  اله  ل گات یک بامل بهم داضی   -5

قانون تجارت   7و  6قانون گذار در مواد   .  نکته قابل ذکر دیگر ب ث ت ارض دالیل س  نتی با دالیل الکترونیکی اس  ت 

دان د. ت یین ارزش دالی ل در ح د  میالکترونیکی و داده پی ام ع ادی را م  ادل نوش   ت ه   الکترونی ک ارزش اثب اتی امض   ای

ارزش اثباتی داده پیام مطمئن    15و  14آن قانون به قاض ی واگذار کرده اس ت. در ماده   13اس نادعادی را بر اس ا  ماده 

ادله، در حل ت ارض دالیل سنتی   بنابراین بامشخص شدن ارزش این؛  داندمیرا بیان کرده و آن را در حکم سند رسمی 

کند؛ میحل ت ارض   ،الکترونیکی قاض  ی باتمس  ک به همان اص  ول و قواعد حاکم بر ت ارض دالیل س  نتیی  هبا ادل

س ند رس می اس ت   اگر دلیل الکترونیکی مطمئن با اس ناد س نتی در ت ارض باش د؛ دلیل الکترونیکی که در حکم  چنانچه

دلیل با اس ناد رس می م مولی در ت ارض قرارگیرد، با توجه به اختیاری که قاض ی در کش ف ش ود و اگر همین میمقدم  

گیرد هرچن د در ق انون ج دی د  میتج ارت الکترونیکی دراین ب اره تص   میم    ق انون  13حقیق ت دارد، ب ا عن ای ت ب ه م اده  

و علم قاض ی به س ایر   به ص راحت به رفع این ت ارض اش اره ش ده 162و   161در مواد  1392مجازات اس المی مص وب 

 2ادله رج ان دارد.

 ت  ه ریت    با  دا ه ت ش واا س ر ت مسگر م  س اا  ل گات یک -6

باالتر از بقیه   ایهقابل انکار بودن، در مرتبغیرش هافیت بس یار، و  دلیل بهنکته حا«ز اهمیت آن اس ت که اس ناد الکترونیک،  

اگر ش خص ی ادعا کند که جرمی را مرتکب   گیرند و از همه ادله باالترند، حتی از اقرار، که مثالًمیادله اثبات دعوی قرار  

ب اش   د ک ه فرد دیگری را از مج ازات بره ان د، چن انچ ه ادل ه الکترونی ک برای رد این ادع ا   ایهش   ده و این اقرار در پرون د

در ساعتی که قتل اتهاق افتاده در یک شرر، در تاری  و ساعت مشخص   دله پذیرفته است، فرضاًوجود داش ته باش د، آن ا

یکی از یک مکان در ش  رر دیگری در همان س  اعت و  ن، و فیلم الکتروامهباش  د و فرد اقرار کند که من آن را انجام داد

 د. روز، وی را نشان دهد، اقرار هیچ ارزشی ندار

کند و با توجه به اص ل برا«ت و  میعکس آن هم ص ادق اس ت، فردی که برای تبر«ه خود از یک قتل و یا جرمی، ادعا 

د.  ش  و میبه آن اس  تناد    حتماًونیک برای اثبات آن وجود داش  ته باش  د  رش  ود، اگر فیلم الکتمیعدم کهایت دال«ل، تبر«ه 

 : توان دیدمیا در خبر ذیل نمونه دومی مبنی بر اثبات جرم با ادله الکترونیک ر

ماند و او س رانجام با   جهینتیاش کرده بود، بکه اقدام به کش تن خانواده ی«آمریکاقاتل    یهاییداس تان س را  1397آذر   22

قاتل که اقدام به کش  تن زن و دو .  ش  ده بود، به دام افتاد هیتر  اشهیمدار بس  ته همس  ا نیدورب  یوس  یلهبهکه   یید«و یو

.  را ثابت کند  ت یجنا نای هاش ارتکاب او بهیمدار بس ته همس ا  نیکرد که دوربمیوقت تص ور ن  چیفرزندش کرده بود، ه

اش در حال ترک خانه  پس از قتل خانواده یرا ل اات "واتس  سیکر"د کرمدار بس   ته ض   بم    نیکه دورب  یید«و یو در

 
،  44شماره    ،کارآگاه  هینشر  ،"(تال ی جی)د  یکیو مدارک الکترون  نیبا توسل به ادله نو  میجرا  یکشف علم"صادق،    یز یمنش م مدرضا، تبر  یالر  1

 12ی  ،97 زیی پا ازدهمیسال 

حسن ل  مؤذن  2 استنادپذ"  د،یمرش  یوشیالرام،    یدهکرد  مانیسل  ،یزادگان  و  ص ت  الکترون  یریحهظ  ب  کی ادله  از  استهاده  و    کیومتریبا 

 97-69، ی 1394 زییسال چرارم، شماره دوازدهم، پا ،یهر ی، پژوهش حقوق ک "یرمزنگار
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آگوس  ت پس از کش  تن   13ص  بح روز   قهیدق 5.30در س  اعت    سیکر ش  ودیمش  اهده م  د«و یو نیدر ا.  دهدمینش  ان 

پس از بازگش  ت به خانه دوباره به  سیکر.  کندمی رونیاش اقدام به خارن کردن اجس  اد آنرا از داخل خانه به بخانواده

 عم ل  نیاو در ا.  خود در گ اراژ خ ان ه کرده بود  یخود مراج  ه و پس از انتق ال اجس   اد اق دام ب ه پ ارک خودرو  یخودرو

س اله در  34ش انان .  کرده بود  "کلس تا"و  "بال " یهاو دو دخترش با نام  "ش انان "وحش تناک اقدام به قتل زن باردارش  

تانکر   کیدر    انیقربان  اجس اد. دیبه قتل رس   آمریکا  یکلرادو الت یش وهرش در ا  دس ت بهبود که    یباردار  مههته پانزده

  ان یتانکر بودند با اجس  اد قربان هیو تخل  یریکه کارگران در حال بارگ   یدر حال.  ش  د دایس  اختمان پ کینهت در اطراف 

 1روبرو شدند.

 

 ک یالکترون ملکی تک برگی اسنادمشکل مضاعف : مبند چهار

اس ناد  اس ناد کاغذی در حال منس و  ش دن اس ت اما واق یت آن اس ت که در حال حاض ر هم  ،  با وجود اس ناد الکترونیک

هر دو حاوی اطالعات مرمی هس تند که ض رورت دارد در ارتقا  س طح دانش س ازمانی  ،  کاغذی و هم اس ناد الکترونیک

مختلف از  یهادانش و کاربرد آن در بخش  ت یریموجود در مورد مد  اتیاز ادب  ایهگسترد  یبررس،  استهاده شودها از آن

 2ش د. یس خت را ش امل م یو هم نس خه کپ یکیالکترون  یهم بررس   یبررس   نیانجام ش د. ا آمریکا سیجمله حرفه پل

بخش ، 2021اس ت که در ابتدای راه دیجیتال ش دن اس ناد بودیم و امروزه در  2005این س خن مربوط به س ال  دهرچن

و الزم اس ت تا کلیه اس ناد و  ، الکترونیک ش ده،  اس ت   هاکه مورد نیاز دادگاه،  ش خص ی، اداری، وس ی ی از اس ناد مالی

 . منسو  گردد،  ی کاغذیهاروش

،  عموماًو...  دریافت دفاتر حس ابداری  ،  هااعم از روند ثبت ش رکت ،  الکترونیک ش دن ثبت اس نادروند ، در قوه قض ا«یه

س ندیت  .  موجب افزایش هزینه و طوالنی ش دن زمان ش ده اس ت ب ث س ند تک برگی یکی از کارهای ثبت اس ناد اس ت 

 دی حس ین ص  ی کاغذی )به گهته  هااس ناد الکترونیک در کش ور و رس میت بخش یدن به آن در عمل و عدم نیاز به بر 

تومان ص ادر   235با   نیاز ا شیکه پ  یم اون امور امالک و کاداس تر س ازمان ثبت اس ناد و امالک کش ور: کاغذ  یزرند

آمده اس ت تا در فناوری   کهیهس تند، در حال  یمردم از آن ناراض   یول  ش ودمیهزار تومان ص ادر  50با    نکیش د، هم امی

 (.مایهگران کردفناوری  کند، ما خدمات را با   یگر لیکار مردم تسر

  س اا  ل گات یکِ  اغذت   -1

باش د که توس م  می یملک  یهااز انواع س ند  یکی یس ند تک برگ در خص وص یت و ارج یت س ند تک برگی آمده اس ت »

مورد    ارینوع س ند بس   نیبودند و ادار منگولهس ند   یالک داراامهگردد. در گذش ته هممیص ادر   یدفاتر ثبت اس ناد رس م

رو   نیاس  ت. از ا  یکم  اریبس     ت یامن یگردد و دارامیج ل   یبه س  ادگ دار  منگولهس  ند   اما  گرفت.میاس  تهاده قرار  

و ج ل    اس ت هولوگرام خای خود   ینوع س ند دارا  نیکردند. ا  نییامالک ت  یتمام یرا برا  یقانونگذاران س ند تک برگ 

ت آن و عدم تص رف ملک خود توس م  یتواند از امنمیمالک   یس ند تک برگ   افت یممکن اس ت. با درغیر تقریباً  زیآن ن

 مطمئن شود. گرانید

 
 22/09/1397 ،"!هیهمسا نیقاتل پس از مشاهده مدرک اثبات جرمش در دورب  واکنش" باشگاه خبرنگاران جوان،  1

2 Chavez Dave, Pendleton Michael R., Bueerman Jim, knowledge management in policing cops 

community oriented policing services, U.S. department of justice, office of community oriented policing 

services, October 25, 2005 
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کند.  میآن اقدام    یس  ند تک برگ   افت یدر  یکند به س  رعت برامی یداریخر  ایس  ازد میرا   یملک یهرگاه فرد  امروزه

  ی هر فرد نیآن هس تند. همچن  افت یو همه مالکان موظف به در  دیآمیالزامات به حس اب     جز  یس ند تک برگ   افت یدر

ص دور س ند   یبرا  س ت یبامینباش د    یس ند تک برگ  یاکرده باش د و ملک دار یداریرا خر یبه ب د ملک 1390که از س ال 

خود ب ا مش   ک ل مواج ه    یانج ام امور ملک  یکن د برا  یخوددار  یس   ن د ت ک برگ   اف ت ی  از در  یفرد  چن انچ هآن اق دام کن د.

 1«خواهد شد.

 حیودی  مو  تبامل  ا س ر دک باقی ش ه  ل گات یک -2

 هانهیآنکه هز  ترکرده و مرم دایپ شافزای در برخی موارد کهبلحل نشده است  هنه تنرا کاغذ و مراج   یکنون  ت یوض   در

ش د  میانجام    یدر مدت کوتاه  یبه ص ورت کاغذ  یدر دفاتر اس ناد رس م قبالًکه   یاس ت کار  افتهی شیافزا  زیو زمان ن

رفت و آمدها و دعواها و   نیا  افتدیب  یو اگر هر اتهاق  هو خم ادارات مختلف ش د چیش دن گرفتار پ یطوالن لیبه دل  نکیا

کردن س ند ملک خود    یبرگ تک یکه برا دیدر نار داش ته باش  ت.  افیخواهد   شیافزا  یحقوق مش کالتو ها  دادخواس ت 

 یآپارتمان یول  دیکنمی  یاگر ش ما در ترران زندگ  مثال  .دیم ل وقوع ملک مراج ه کن یاز دفاتر اس ناد رس م یکیبه   دیبا

.  دیاص  هران مراج ه کن  یهااز دفترخانه یکیبه   دیکردن س  ند آپارتمانِ اص  هران با  یتک برگ   یبرا  د،یدر اص  هران دار

کردن   یبرگ تک  یبرا  د،یدر ترران دار  یآپارتمان یول  دیکنمی یعکس حالت فوق؛ اگر ش ما در اص هران زندگ بر نیهمچن

به م ل  یبرگ و درخواست ارسال سند تک  دییترران مراج ه فرما یاز دفاتر اسناد رسم یکیبه   دیآپارتمان ترران با سند

 چیدر قانون هاما   2.اس  ت تومان    131 150 بر  نمودن هر س  ندتک  نهیهز در ترران .دییخود در اص  هران را بنما یزندگ 

  آن در نار گرفت.   یرا برا ینیتوان مبل  م مینش ده اس ت و در واقع ن نیینوع س ند ت  نیص دور ا یبرا  یمش خص   نهیهز

تومان خواهد بود که با توجه به عوامل    ونیلیم2هزار تا  500حدود   یزیچ  یص دور س ند تک برگ  نهیهز  یبه طور کل  اما

   .است مشخصات ملک    یصدور سند تک برگ  نهیکننده هز نییاز عوامل ت  یکیشود.  می نیمختلف م 

 

خواهد بود    ش تریب زیآن ن  یص دور س ند تک برگ   نهیباش د هز  یش تریمتراژ ب یو دارا  ودهعنوان مثال اگر ملک بزرگتر ب به

 3خواهند بود. مؤثرآن   یصدور سند تک برگ  نهیهز نییدر ت  زنی…مثل نوساز بودن ملک، امکانات ملک و    یو موارد

 هتش سخت  ت  اه ا ت س ر  لجث ی  -3

قدیمی دار  منگولهش ود که ب ث ت ویض س ندهای قدیمی با س ندهای جدید مطر  ش ده اس ت؛ س ندهای  میچند س الی  

چه برای نقل و انتقال س ند مالکیت و چه  ی خای خود را دارد. هاش وند که هریک ویژگیمیتبدیل  س ند تک برگی به

در   به س ند تک برگی، باید اص ل س ند مالکیت قبلی ملک یا زمین به اداره ثبت ارا«ه ش ود،  ایهبرای تبدیل س ند دفترچ

ش ما مهقود، یا به دالیل مختلف غیرقابل اس تهاده  دار  منگولهگیرد. اگر س ند میغیراین ص ورت س ند جدید به ش ما ت لق ن

خود این گرفتن المثنی هم   ش ده باش د باید قبل از اقدام برای تک برگی کردن س ند، برای دریافت سند المثنی اقدام کنید.

کنید. اطالعات مربوط به نقل و انتقال سند در سندهای   سؤالتوانید درباره آن از کارمندان اداره ثبت میمراحلی دارد که 

 
 ی برگ  صدور سند تک  نهی + هز یسند تک برگ افتیمراحل درسایت عدل و حق،  1

 یدفاتر اسناد رسم ق یسال از طرامنهی+ هز یتقاضا و ارسال سند تکبرگسایت م ضرچی،  2

 ی برگ  صدور سند تک  نهی + هز یسند تک برگ افتیمراحل درسایت عدل و حق،  3

https://www.yasa.co/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C
https://www.yasa.co/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C
https://www.yasa.co/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C
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ش ود مش خص ات مالک آن اس ت. البته در میش ود و تنرا مش خص اتی که در س ندهای تک برگی نوش ته  میتک برگی وارد ن

 1برای رهن و سرقهلی ملک درنار گرفته شده است. این سند مختصر جایی هم

 پات ره د ر ل س ر در جی به دک باگ   -4

کردند، بالفاص له  میزمانی که خریدار و فروش نده با یکدیگر به دفاتر اس ناد رس می مراج ه  ، تا قبل از الکترونیک ش دن

ین ش کل  تربا عجیب ،  ش ود  ترن زمان کوتاهای هاس ت ک توقع آن ،  در حالی که در ش یوه الکترونیک، کردمیس ند انتقال پیدا 

ی هازمانی که فروش نده با »س ند  :کنیممیش ود به دو نمونه پرونده که هم اکنون در جریان اس ت اش اره میانجام ، ممکن

را پر   ایهی نی این ش خص ابتدا برگ ، باید درخواس ت تک بر  بدهد، کندمیمنگوله دار« به دفاتر اس ناد رس می مراج ه 

کند و در پاکتی بگذارد و برای س ازمان ثبت اس ناد بهرس تد تا تک بر  او ص ادر ش ود و بیاید و س پس حق نقل و انتقال 

بیش از دوماه طول کش یده و  ، انجامد )هم اکنون در مورد انتقال یک س ندمیگاه تا چندین ماه به طول  فرآینداین ؟ دارد

 د. امکان دارو... ن زمان کوتاهی نیست و هر اتهاق و یا دعوی و نزاع  ایهداشته باشیم ک تاکنون نیامده است( توجه 

برای انتقال س ند ملک موروثی اس ت که ورثه باید ابتدا درخواس ت  ،  در خص وی ورثه متوفی ترمورد بس یار خطرناک 

احدی از ورثه فوت ، اگردر این بین حق انتقال دارند و،  شان سند آمدسند تک بر  بدهند و پس از آن که برای هرکدام

تواند اختالفات بس  یار در می، در همین زمان  !دش  و مییابد و دعاوی بس  یار فراوانی ایجاد میاس  تمرار  ، این روند، کند

، حل اختالف فرآیند، ش  ود و اگر موکل فوت کندمیوکالت داده  ،  برای تس  ریع در کار  م موالً،  ایجاد ش  ود زیراها  کار

  واق اً در حالی که اگر  د. برای فس    م امله اص  رار داش  ته باش   ، خواهد داش  ت و یا اگر در این مدت یکی از طرفین

ملک را به ص  ورت  ، ش  دند و با احراز هویتی که ش  ده بودمیهمان ل اه دو طرف وارد ص  ه ه خود  ، الکترونیک بود

 د. شمیکردند و به ل اه همه کار تمام میمنتقل  ، رسمی

در همایش    1397/ 04/ 26روز س ه ش نبه  ،  م اون امور امالک و کاداس تر س ازمان ثبت اس ناد و امالک ،  حس ین ص  ید زرندی

مدیران کل ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در شیراز افزود: چرا باید برای دادن یک   ایهمشترک منطق

 د شود، صدور سند یک بر  کاغذ است، کار سخت عمرانی نیست.بر  کاغذ به مردم این همه نارضایتی ایجا

:  خود آقای ص  ید زرندی به رمز و راز آن پاس   داده اس ت ؟ راس تی چرا س ازمان ثبت باید مردم را اینگونه نارض ا کند

تومان ص  ادر   235م اون امور امالک و کاداس  تر س  ازمان ثبت اس  ناد و امالک کش  ور گهت: کاغذی که پیش از این با  

آمده اس ت تا در فناوری  ش ود ولی مردم از آن ناراض ی هس تند، در حالیکه میهزار تومان ص ادر  50ش د، هم اینک با  می

تراش ی در یض  ارمز و راز نار، همین جمالت  دقیقاً  2م.ایهن کردگرافناوری  ما خدمات را با  ، کار مردم تس ریل گری کند

ش ود  میهزار تومان ص ادر   50ش د، هم اینک با  میتومان ص ادر   235الکترونیک اس ت کاغذی که پیش از این با   فرآیند

در حالی   ،مدیران اس ت گهته کار کنند در حالی که ریش ه تهکر  ها اما به زیر دس ت ، گهته ش ده  مس ألههمه ،  در این جمله

 که :

توانن د  میمردم در منزل  ،  رفتن ب ه ثب ت اس   ن اد دیگر الزم نیس   ت ،  اینترن ت و موب ای ل،  ک ان ات موجودام  هب ا این هم    -1

 د. ور را انجام دهنام هخودشان هم

 است  تأمینقابل  ، امنیت تبادل اطالعات -2

 
  سایت یاسا 1

 1397 ریت 26، "شوندمی سند دار فاقد سند، یواحد مسکون ونی لیم 5از   شیم اون ثبت اسناد کشور: ب " ،خبرگزاری جمروری اسالمی )ایرنا(  2
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کاغذ تک بر  و هولوگرام   گونه  چیه وبرتر آنالین وجود دارد   حلراهکاغذ الزم نیست و هولوگرام نیاز ندارد    اصالً  -3

 نیآخر  ایو  داریخر نیآخر  ایمالک  نیخرآکه    ش   ودیم  دیتول  کیس   ند الکترون کی  ش   ودیآنرا رد و بدل نم مانندو 

  رقابل یغ  ایباش د قابل انتقال    خواهدیکه م  یحق به هر ش کل نیا مش خص اس ت که حق دارد   یفرد نیآخر  ایمس تاجر و 

بلکه به ص ورت متا  ،  آن هم نه به ص ورت اس کن،  در س امانه اس ت   ص رفاًو   روش ن و مش خص خواهد بودکامالً انتقال 

 ت.  قابل ج ل اسغیرقابل اطمینان و  کامالً  که ،  دیتا

ش ود   نیاگر چنبش ود که   تاادیمت و  تایاتکا به د ص رفاًبرود و  دیبا  نیاز ب  نرایو امثال اها  و هولوگرامها  و اقس ام کاغذ  انواع

ش دن  کیالکتروند.  جز مزاحمت هرچه بیش تر نخواهد بو ،  این ص ورتغیردر   ش ده اس ت  کیگهت کار الکترون توانیم

م کو   ،  با الکترونیک ش دن، رس میکمتر ش ود اما در رابطه با ثبت اس ناد  ها  نهیهزو   ترعیآن اس ت که کارها س ر  یبرا

 ت.  شده اس  گزاف یهانهیو هز ی و زمان بسیار فراوانموجب کند  شده و

 طاح  هدیات س ر هسجی -5

طر  ارتقای س ند رس می اجرا ش ود  »:  اعالم کرد  ارانیکانون س ردفتران و دفتر  سیخندانی ر« یعل ،1400اردیبرش ت   29

   .«یابندمیدرصد کاهش  80ها پرونده

ی مراجع  هاطر  ارتقای س ند رس می بس یار مترقی و پیش رفته اس ت. این طر  در راس تای ش هاف س ازی، کاهش پرونده

قض ا«ی، در راس تای ش ناس ایی اموال مردم و افراد و اموال دولتی اس ت. میزان مراج ات و تنایم اس ناد در دفاتر به ش دت 

ش   ود و همه باید در دفاتر اس   ناد رس   می در میی عادی که بین افراد وجود دارد منتهی هارود، ب ث قولنامهمیباال 

بنویس د    ایهنامخواهد هر قرارداد، انتقال، توافقمیحی کند قرار گیرد. هر کس ی  که قرار اس ت س ازمان ثبت طرا  ایهس امان

این   نویس در آنجا ثبت شود و سپس برای تنایم سند به دفاتر اسناد رسمی مراج ه کند.باید در س امانه ثبت کند و پیش

  اس ت  قض ا«ی  دس تگاه  گریبانگیر  هم االن ش ود اختالفات و مس ا«لی که در حوزه اس ناد عادی وجود داش ت ومیامر س بب  

 شود، برطرف شود.میی مت ددی را در دستگاه قضا تشکیل داده و ادعاهای متهاوتی که مطر  هاپرونده و

به یک ش یوه س نتی و کاغذی  ، نه ان رامش کل این طر  آن اس ت که س ندیت اس ناد الکترونیک تولیدی از س وی ذی

ی  ها این در حالی اس ت که در خص وی حذف »بنگاهد. کنمیگذش ته مرتبم کرده و الزام به حض ور در دفاتر را ب ث 

به راحتی  ،  »ت ارض منافع« همین اس  ت که برای حذف حریف .  روش ص   ی ی را بیان کرده اس  ت  م امالت ملکی«

ش ود تا مردم همچنان مجبور به حض ور مینوع دیگری نگاش ته   ،قانون، دفاتر  ش ود اما برای تثبیت منافعمیقانون تبیین 

روزه نیازی به بنگاه م امالت امالک و دفاتر اس  ناد نیس  ت و مردم ام هدر دفاتر باش  ند و مبالغی را بپردازند در حالی ک 

داری  کالهبربدون امکان ج ل و نقل و انتقال بدهند ، به راحتی در ظرف چند دقیقه،  توانند بر اس  ا  قوانین موجودمی

 د. بوجود بیایها  پرونده در دادگاهها و صد  هاکه مثال یک ملک به چندین نهر فروخته شود و ده

 دخهفات ساا گا    س اا هسجی -6

تخلهات و جرا«م ، 1400  برش   ت یارد 29هم ان مص   احبه  در   ارانی  کانون س   ردفتران و دفتر سیر«  یخن دانآقای علی  

  حتی  کنید بخواهید ورود  ایهش   وند. در هر حوزمیمرتکب تخلف  قط اًان  س   ردفتر:  س   ردفتران را بیان کرده اس   ت 

 این  از  هم  م ا  حوزه.  افت دمی  اته اق  حوزه  آن  در  حتم اً  تخلف  دارن د  ق انون  اجرای  بر  نا ارت  خود  ک ه  نا ارتی  یه احوزه

  راس تای  در  غیرعمد ص ورت به نوع یک  که  اس ت  نوع دو به تخلهات اما افتدمی اتهاق تخلهاتی نیس ت،  مس تثنی  موض وع

  برخی  و آید  پیش  دفاتر  حوزه در  اس ت  ممکن  که  اس ت  عمدی  ص ورت به نوع یک  و کندمی  اش تباه و خطا  قانون  اجرای

 .شوند مرتکب  را تخلهاتیعمداً  همکاران از
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ف ال داریم میزان تخلهات نس بت به موارد مش ابه  ور  کش   در که  دفاتری  ت داد  نس بت  به ی نی  اس ت   کم  بس یار قس مت دوم

ش ود. تخلهات میی مش ابه بس یار کم اس ت و این نکته مثبت در حوزه ما م س وب  هاو مجموعهها  و س ازمانها  در حوزه

 .افتدمی اتهاق  حوزه این در که  است   مواردی جزو اشتباه فردی، سیستمی یا در مجموعه است که

 ساا گا   مگخهف مجاا ت -7

یت  مس ؤولیت مدنی و کیهری اس ت.  مس ؤولیت انتاامی اس ت و یک مس ؤولیت س ردفتر دو مورد اس ت. یک  مس ؤول

  و   دارند  مدنی  یت مس ؤول  نه  نراای هک   باش یم داش ته تخلهات یکس ری  اس ت  ممکن  گردد،می بر س ند انتاامی به حوزه تنایم

 تخلف این  و نگرفته و  گرفت می س ند تنایم  برای را مدارک  یکس ری  باید فرد مثال به عنوان  .دارند  کیهری  یت مس ؤول نه

رود. دادس را کیهرخواس ت ص ادر و به میش ود و گزارش بازرس ی به دادس را میص وی و بازرس ی انجام  خ این در.  اس ت 

ش ود تا انهص ال دا«م میکند که از توبی  با درن در پرونده ش روع  میرود و دادگاه رأی الزم را ص ادر میدادگاه انتاامی 

 از خدمات سردفتری است.

  مرتکب فرد که  تخلهی نوع اسا  بر حداقل توبی  با درن در پرونده است، حداکثر هم انهصال از شغل سردفتری است.

 ش غل از دا«م  انهص ال به منجر  که اس ت   مواردی از م ارض اس ناد تنایم. ش ودمیها  مجازات این از یکی  ش امل ش ودمی

مباحث حقوقی هم در مواردی که ممکن اس ت این تخلف جرم هم باش د، اینرا در مرجع قض ا«ی    .ش ودمی  س ردفتری

  ش ده   ش ناخته  اعتباربی مالکیت  رفته یا  س ؤالش ود و اگر جرمی مرتکب ش ده باش د که مالکیت فرد زیر میرس یدگی  

  و  ش ده  انجام  او برای س ند تنایم  که مقابل طرف  خس ارت  جبران به موظف  باش د  س ردفتر عمدی تخلف از  ناش ی که

ن تخلهات عمدی بوده ی نی س ردفتر ج لی مرتکب  ای  هیکس ری مس ا«ل کیهری هم دارند ک   .اس ت   رفته، بین از  مالکیت 

گرفت و کس دیگری به میامض ای کس ی را گرفته که نباید عمداً احراز هویت را انجام نداده اس ت، عمداً ش ده اس ت،  

 1جای آن امضا کرده است.

ماند و پیش گیری  میبرای آن ن  ایهحذف خواهد ش د و زمین،  با س ند تمام الکترونیک،  تمامی این تخلهات و اش تباهات

سند را انتقال ،  مطمئن است ا  هو متکی به دیتابیس، بینندمیگیرد زیرا مردم بر اسا  آن چه در صه ه میقط ی صورت  

ام ا اگر همچن ان امور ش   ب ه الکترونی ک و درواقع ک اغ ذی و ب ا  کنن د  میدهن د و همزم ان ک ل حقوق دولتی را پرداخ ت  می

 د. کن نخواهد شتخلهات به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت و ریشه،  مراج ه باشد

 اه هتش  اهت ا  بگ اه س ر باات -8

رفتن به دفاتر اس ناد رس می و  ، را  حلراهو ، فراوان دارد  مش کالتگیرد که اس ناد عادی  میی فراوانی ص ورت  هاگالیه

؟ میهس ت  یمجبور به مراج ه به اس ناد عاد، ی رس میاس ناد ملکدعاوی  چرا در پرس ند که میاما هرگز ندانند میثبت آن  

،  ملک یص ادره برامیدر اس ناد رس  ، اس ت که  آن،  عادی و قولنامهاص لی ض رورت مراج ه قاض ی به س ند  لیاز دال یکی

دارد  یاص ل  مت یبا ق  فراوانیاختالف ،  مت یق نیش ود و امیم اس به  ایهمنطق  مت یق، اس ناد  دفاتر  و چه در  اتیچه در مال

  س تین  ش تریتومان ب  ونیلیم نیآن چند  ایهمنطق  مت یق،  ش ودیتومان فروخته م  اردیلیچند م  مت یق بامنزل  کی  کهیدر حال

این ،  در هر دو مورد  ش ودمیکه بر آن اس ا  ص ادر    یس ند رس م ایش ود و  میحس اب    اتیکه در اداره مال  یمتیچه ق

 
 29/02/1400،  "ابندییدرصد کاهش م  80ها  اجرا شود پرونده  یسند رسم  یارتقا  طر "  با مرر:  یلیتهص  یوگو  در گهت  یمرر، خندان  یخبرگزار   1
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 درماندن  لیو به دل  !ش ودمیگهته   ایکه رس ماً دروغ نوش ته و   یموارد از  یاریبه مانند بس   قت یدر حقاش کال وجود دارد، 

 ت.  اس گونه نیا زیرابطه ن نیدر ا دارد،همچنان ادامه ، منسو  شده یهاروشاستمرار  و  میقد

به ،  منقول و منقول و همه موارد نقل و انتقال به هر ش  کل و نوع و قیمت و کیهیت غیرو ملک و اموال   اگر س  ند منزل

کنند  میفروش   ای یداریخر  هروزام  هک   ییهاکاال همه  مانند  به  مردم  ؛ش  ود  یاتیعمل  نیو آنال  ،کیالکترون %100ص  ورت 

، س  ند نیرا درن کنند و ا ،و فروش ش  ده دیکه خر واق ی  مت یو بهروش  ند و ق  ندبه همان ص  ورت بخر زیملک را ن

بر اس ا  س ند  زیص ورت م اکم ن نیاس ت در ا (و انکار  دیقابل تردغیری )س ند رس م (داده ش د  حیهمانگونه که توض  )

، ن برگه قیمت گذاری توجه نما«یدای هبت.  از بین خواهد رف کالًس   ند عادی   مش   کالتو   حکم خواهد کرد یرس   م

 ت.  قابل مقایسه نیس، ی واق یهابا قیمت  ایهی منطقهاقیمت 

 پیوگیات  ا دخهفات با س ر هسجی       برت   اغذ ت ما  له -9

  جاد یکه س بب ا  ینیقوان نیتراز مرم یک»ی: اندهرا اینگونه بر ش مرد مش کالتاختالفات و   حلراه، برخی از اس اتید بزر 

منقول ش ده اس ت، قانون  غیردر م امالت   یدر مورد نقش و اعتبار س ند عاد ژهیبه و ییدر دس تگاه قض ا  یاریبس    یدعاو

دهد که با اصال  قانون  می لیرا تشک  یحقوق  یاز دعاو  یبخش قابل توجر  یو ملک یاختالفات ثبت . باشدمیثبت اسناد  

 نیاز طر  ا  یادیتوان تا حد زمیکامل طر  کاداس تر    یو اجرا  یمنقول بدون س ند رس مغیر  یثبت و عدم اس تماع دعاو

نیازی به ، و از بین بردن زمینه تخلهات و یا دعاوی  کیاس  ناد الکترون  ت یس  ند  یبرااما  1«.نمود  یریجلوگ   یگونه دعاو

 ی اسنادی »قانون مدن 1287طبق ماده   ست یکاف،  نوش تن برنامه خای از س وی س ازمان ثبت اس ناد نیس ت تغییر قوانین و یا  

آنرا و برطبق    ت یدر حدود صالح  یرسم نیمأمور  ریدر نزد سا ای یدفاتر اسناد رسم ایکه در اداره ثبت اسناد و امالک و 

 تأییدقانون تجارت الکترونیک و بقیه قوانین الزامی و   15و  14« و ماده  اس ت  یش ده باش ند رس م  میتنا  یمقررات قانون

:  ثانیاً توضیح داده شود و ،  کش وری  مس ؤولینو ،  مهروم س ند الکترونیک برای قض ات اوالً،  کننده س ندیت اس ناد الکترونیک

هر سازمان و دستگاه اجرا«ی، )از جمله قوه   از سویدرآمدزا«ی  ،  ثالثاًو ، تهریم شود قابل تردید و انکار(غیررسمیت آن )

مانع  ،  از بین برود تا ت ارض منافع،  ( به اس م الکترونیکو... قض ا«یه و وزارت ص مت و س ازمان ثبت اس نادو ثبت احوال  

از   یکی یاز س و ،  و حتی مت لق به بخش خص وص ی،  هاپلتهرم  هیکلبه :  و راب اً،  پیش رفت )در پوش ش الهاظ حقوقی( نش ود

داده ش  ود که هر   «ت یمأمور»، یگرید یهر س  ازمان دولت ایو   قض  ا«یه  قوه ایوزارت اقتص  اد و    لیاز قب یدولت  ینرادها

 16خواهد بود )در ماده    یرس م،  اس ت   تأییدمورد  و   »مطمئن«  آنرا یتایو د کنندیکه آنرا ص ادر م و یا اطالعاتی  فاکتور

چنین ش  ود( و کل آن در اختیار مردم قرار گیرد و نیازی به رفتن به هیچ   تأکیدرس  میت آن پذیرفته ش  ده اس  ت برای 

و نقل و   و فروش دیخرو موض وع، و مدارک  مس ألهاس ناد هر   هیروش باعث خواهد ش د که کل نیانباش د.    ایهواس ط

 یاس ناد رس م  )مانند دیجی کاال و اس نپ(  کوچک اریو فروش اقالم بس   دیدر خر  یحت، منقولغیراعم از منقول و ، انتقال

خواهد   ارا«ه  ی )نه پرینت و مرر(کیکه به دادگاه به صورت الکترون(  ست یمسموع ن دیانکار و ترد)  یبا سند رسم وشود  

در   ،اختالفاتبش دت کاهش خواهد یافت و در ص ورت بروز ،  . فقم در این ص ورت اس ت که تخلهات و اختالفاتش د

حل و فص ل خواهد   ین زمان ممکن،تردر کوتاه، و س ند رس می،  آور قط ی و مطمئنبا اس ناد علم، زمان ممکن  نیترکوتاه

 د. ش

 
مقابله    یو راهکارها  یدر امور مدن   یاطاله دادرس"فرهنگستان علوم،    یشاخه حقوق گروه علوم انسان  سیو ر« وستهیعضو پ  ن،یدحس یس  ییصها  1

 6-1ی  ران،یا یاسالم یفرهنگستان علوم جمرور تی،  سا"با آن
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    اتلتمأموه ز ع با س ر هسجی خواهت  زا  -10

ی مختلف  هاش ده اس ت که س ه حالت دارد اما بنا به برداش ت  تأکیددر قانون به ص راحت  ؟  اینکه س ند رس می چیس ت 

اعم از کارمند و هر ش خص ی اس ت که  ، دولت  مأمور،  ین« غهلت ش ده اس ت مأمورقس مت »نزد  ،  علمی و یا ت ارض منافع

دعوای  ، اندهعنوان خای ذکر ش دین دولت هس تند که به مأمور، یت دهد و »دفاتر اس ناد رس می« نیزمأموردولت به وی 

حقوقی ش  دیدی بین نیروی انتاامی و س  ازمان ثبت بر س  ر اینکه نقل و انتقال خودرو در کدام یک انجام ش  ود وجود  

 ت. ی فراوان در آن اسهاو کشمکش، دارد

مدارک مربوط به :  اعالم کرد  ییبخش  نامه به مراجع قض  ادر    1395/ 12/ 21ر«یس قوه قض  ا«یه  یجانیالر یص  ادق آمل

لذا مقرر ...  در دفاتر اس ناد ثبت ش ود  دیخودرو با یس ند رس م،  س ت ین ینداش ته و س ند رس م  یپالک اعتبار ضیت و 

را به  دهیثبت گرد یثبت اس  ناد م امالت خودرو که در دفاتر اس  ناد رس  م  یاجرا،یو ادار  ییقض  ا  یواحدها گرددیم

 ضیو اتکا به مدارک مربوط به ت و   دنیرار داده و از اعتبار بخش    ق توجهمورد   ت یمالک صیتش   خ  یعنوان مالک قانون

 1.ندینما زیپره  داًیاک   ت یمالک یپالک خودرو به عنوان سند رسم

نکت ه ح ا«ز اهمی ت آن ک ه در این می ان دف اتر م  امالت ملکی نیز م دعی هس   تن د ک ه ب ای د ابت دا نزد م ا انج ام ش   ود و ک د 

عدالت   وانید  یعموم هیأت  2/ 12/ 1399مور   1863ش  ماره   یراد.  نص  یب آنان ش  و ی نیز درهگیری بگیرند و درآم

  اس ناد   ثبت  س ازمان  اس ناد امور  م اونت   1394؍8؍27-94؍147204بخش نامه ش ماره   3و  2 یابطال بندهای مبنی بر ادار

 27دوش نبه  ،  نیس ت ص ادر ش د اما مورد پذیرش س ازمان ثبت  ، 2کش ور در خص وی الزام به س ندرس می در دفاتر  امالک  و

عدالت   وانید و  س ت ین یس بز خودرو س ند رس م بر »:گهت    س ازمان ثبت اس ناد و امالک کش ور سیر« 1400  برش ت یارد

ن م ض ل ای هکند که باید یک جایی بمیجاب ای  هاس تدالل ما این اس ت که نام جام  ...نس   قانون را ندارد  ت یص الح

   3«نسبت به اسنادی که دارند افزایش یابد.پایان داده شود و امنیت روانی مردم 

ر«یس س ازمان  »:  این س خن از س وی یک حقوقدان ب ید اس ت ،  در حالی که ص راحت قانون مدنی آن را پذیرفته اس ت 

« این گونه  ش ود س ند عادی اس ت نه رس میمیبر  س بزی که در نیروی انتاامی ص ادر : گهت ثبت اس ناد و امالک کش ور  

،  ی فراوانها»س ند رس می خودرو« را حل نکرد بلکه با توجه به هزینه  مس ألهنه تنرا  ،  ت ارض منافعو  ،  هاگیریس خت 

موجب م ض  التی برای خود و جام ه ش  دند که  ، ی دیگری پیدا کردند و بدون وارد ش  دن در این گردونههامردم راه

س  ند    میهزار پرونده الزام به تنا 79به  کیدر س  ال گذش  ته، نزد »: ه ش  دگهتبخش کوچکی از آن در همین مص  احبه 

مواجه    یمشکالتنقل و انتقال خودرو با   یبرا  یبه موجب انجام م امله عاد  نیش ده است که طرف  لیخودرو تش ک  یرس م

ت میل گردیده  ی فراوانی اس ت که بر مردم هاهزینه، مش کالت« علت این در م اکم ش ده بودند.  یو ناچار به طر  دعو 

 .  درصدی نصیب وی شود، و هر سازمان و دستگاه و دفتری در صدد است تا از این م امله

 
سند   /ستین  ینداشته و سند رسم  یپالک اعتبار  ضیمربوط به ت و  مدارک"یی:  به مراجع قضا  هییقوه قضا  سیر«  بخشنامه،  خبرگزاری فار   1

 22/12/1395، "در دفاتر اسناد ثبت شود دیخودرو با یرسم

 02/12/1399 ی،عدالت ادار وانید یعموم اتیه ،1863شماره  یرا سایت اختبار،  2

نس   قانون را   تیعدالت ص الح وانید  /س تین یبر  س بز خودرو س ند رس م"س ازمان ثبت اس ناد و امالک کش ور:  سیر«خبرگزاری ایس نا،   3

 27/02/1400،  "ندارد



101 

ادامه ،  »ت ارض منافع« دلیل به  ص رفاً،  و این نزاع  واق یت حقوقی آن اس ت که نه حق با س ازمان ثبت و نه با پلیس اس ت،

ص  دور »س  ند ، حقوقی نگاه کنیم و غرض اص  لی  واق اًدارد و حل نش  ده و نخواهد ش  د مگر آن که مهاهیم قانونی را 

باش   د اگر حقوق  و... بدون هدف »درآمدزا«ی« برای پلیس و دفاتر و س   ازمان ثبت  ، رس   می« بر اس   ا  »مور قانون«

،  ی خودرو س از و یا وارد کنندهها»پلت فرم خرید و فروش« ش رکت یتی که به مأمورتواند با  می،  الکترونیک توجه ش ود

،  رس می ش ود و همان س ند به ل اه ،  ش ود کل اس نادمیی الکترونیک خرید و فروش آنالین داده هاو همچنین به س امانه

م اکم مورد استناد  صادر شود و پرینتی گرفته نشود و نیازی به مرر و امضا  ندارد و بالفاصله در کلیه  ، تمام الکترونیک

قابل تردید غیر»، یت هم الزم نیس ت و س ند مطمئنمأموراین ، قانون تجارت الکترونیک 16هرچند طبق ماده ،  قرار گیرد

ثبت س ند   نهیهز  ن نزاع »ایهآنگاش ود.  میو انکار« اس ت که ص هت اص لی »س ند رس می« اس ت، ش امل چنین اس نادی  

زیرا دیگر هزینه زا«دی برای دفاتر اس نادرس می وجود ندارد که  ،  « از بین خواهد رفت اس ت   یخودرو بر عرده چه کس  

 .نزاع بر سر پرداخت آن بشود

 

 

 احراز هویت و دادرسی فضای مجازی : دوم گفتار

 احراز هویت در فضای مجازی : اولمبحث 

حقیقی و حقوقی، اس ت تا بتوان دادخواس ت یا اقدامات قض ا«ی را نس بت  احراز هویت الزمه هر اقدام نس بت به ش خص 

ی گوناگونی در روش س نتی وجود داش ته که هر بار الزم اس ت فتوکپی ص ه ات هابه وی انجام داد دراین رابطه ش یوه

فی اس ت و با هر ارا«ه ش ود امروزه با روش الکترونیک، فقم یک بار »احراز هویت« فرد کا. . . ش ناس نامه و کارت ملی و

دیده شود و  ،  بر روی مونیتور،  بار مراج ه وی فقم کافی است »شماره ملی« وی با رایانه چک شود و کل اطالعات وی

 .دبدون امکان ج ل، بتوان خدمات را به وی ارا«ه داد و یا با مشخصات بیومتریک احراز هویت شو 

 

 ابعاد احراز هویت در فضای مجازی : اولبند 

 برم ت وا  اش او اه  ضات مجاات  -1

و یا س   رویس دهندگان ،  اما این برای کاربران اس   ت نه برای مدیران عالی اینترنت ،  ناش   نا  وجود دارد،  در اینترنت 

 د. اینترنتی، که آدر  همه رفت و آمد دیتاها را در دست دارن

ی گزاف هااقدامات س ریع گردیده و موجب هزینهرداش ت اش تباهی اس ت که همواره مانع از ب  1،نیبودن آنال  ناش نا 

  چ یه یمجاز یفض  ا دربر کاربران گردیده اس  ت در حالی که به ظاهر ، داری هزینههاامنیت ش  بکه و یا ت میل روش

 م موالً مست ار  یهانام  نی. امیکنمیمست ار استهاده   یهااز اسم م موالً و  میندار  ت یهو  تأیید  ستمیاز س   یش کل مش خص  

کنند. اما ناش   نا  بودن موجود در میرو حس ناش   نا  بودن را فراهم  نیو از ا س   تندیما ن یواق   ت یمربوط به هو 

اما آدر  ، میش ماره گذرنامه ما مش خص نش و  ای 2ا  ان ان،  با نام  نی. ممکن اس ت بص ورت آنالس ت ین واق ی،  نترنت یا

 
1 Online anonymity 
2 SSN Social Security Numbers  
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توان استهاده کرد.  میمورد اس تهاده    انهیرا یابیرد  یبرا  «آی پی»آدر   نی. از امیکنمیخود را آش کار    یخارج  1«آی پی»

  ن یا رایز میکنمی  جادیا یمجاز  ییش ناس ا،  یاجتماع  یهاش بکه  یهات یمانند وب س اها  عامل  س تمیس    یدر برخ نیهمچن

  ی که نوعاندهاز کاربران خواس   ت نیهمچنها  ت یس   اوب یش   ود. برخمیمربوط   یکیزیف  یایروابم به روابم ما در دن

 یما در فض ا  اس اس اً  نیارا«ه دهند. بنابرا  ت یبه نام امن، ش خص مرتبم اس ت   کیبا   ماًیرا که مس تق یاطالعات  ایش ناس نامه  

ش خص مورد    ایدس تگاه و   یابیرد یتواند برامیکه    میدهمیرا نش ان  یما اطالعات م موالً. میس تیناش نا  نکامالً   بریس ا

عدم شناخت این   دلیلبهناشنا  وجود دارد،  ،  و تص ور اینکه در اینترنت ،  برداش ت اش تباه از اینترنت  2.ردیاس تهاده قرار گ 

برای س یس تم ، ی ناش نا  وجود داش ته باش د اما در حقیقت هاگونه که در تلهن ممکن اس ت ش مارههمان،  پدیده اس ت 

کند باید  میرا ص ادر  ها دلیل قبض )س یس تم بیلینگ( و م اس باتی که قبضهب،  وجود ندارد  ایهناش ناختمخابراتی، هیچ  

ی در هم تنیده و س  لس  له وار بیلینگ وجود دارد و هر هادر اینترنت نیز س  یس  تم، آش  کار باش  دها برای آن، ورام ههم

مش خص اس ت و اینکه از کدام   دقیقاًنماید و آدر  هر قط ه  میم اس به    3،بر اس ا  بیت ، قس متی با قبل و ب د از خود

در ،  اطالعات تبادلی، این صورتغیردر  ،  شودمیم اسبه ، ین وجه ممکنتربا دقیق، حرکت کرده است 5یا روتر  4سو«یچ

 د. شود که چه مطلبی از کجا به کدام آدر  برسمیشد و م لوم نمیگم ، این فضای در هم تنیده وب

  الملل بینپلیس   2021/ 06/ 08با ش بکه اجتماعی اختص اص ی را در عملیات  ،  از »ش ناس ا«ی« در س یس تم اینترنتی ایهنمون

، اف بی آی، پلیس ملی هلند و پلیس س  و«د در همکاری با اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکاپلیس فدرال  توان دید »می

ین عملیات تاری  مبارزه با جرایم س  ازمان یافته  تریت یوروپل، یکی از بزر ایاالت مت ده و چند کش  ور دیگر با حما

و در   2019آی از س ال  بیخرداد( منتش ر ش د، اف 18ژو«ن ) 8براس ا  بیانیه یوروپل که بامداد س ه ش نبه   را اجرا کردند.

هماهنگی با نهوذ در اپلیکیش  ینی به نام هماهنگی با پلیس فدرال اس  ترالیا عملیات اس  تراتژیک موس  وم به س  پر تروا و  

کش  ور ف ال  100باند تبرکار که در بیش از  300هزار ابزار هوش  مند مت لق به  12را آغاز کرده و پس از آن به   6آنوم

 ی مافیایی ایتالیا و یک باند موتورسوار تبرکار دست یافت.هابودند، از جمله در میان گروه

اعالم کرد در جریان یک عملیات گس ترده مش ترک با    ار بیانیه یوروپل، پلیس اس ترالیا نیزبامداد س ه ش نبه پیش از انتش  

ان با نهوذ مأمورکش ور بازداش ت ش ده و  18ی جرایم س ازمان یافته، ص دها نهر در هابا هدف نابودی ش بکه آمریکاپلیس 

 رمزگذاری شده را خواندند.پیام ها  ی ارتباطی مجرمان، میلیونهابه شبکه

کش ور بازداش ت ص دها مانون را در پی داش ته  18ریس کرش او، کمیس ر پلیس فدرال اس ترالیا گهت که حمالت پلیس در 

رس ان آنوم را به عنوان م لی ی س رش نا  باندهای تبرکاری اس ترالیا پیامهابه گهته پلیس، زمانی که یکی از چررهت.  اس  

 
 شود. ( یک شماره نه رقمی است که برای شرروندان، اقامت دا«م و ساکنان موقت )شاغل( ایاالت مت ده صادر میSSNشماره تأمین اجتماعی )

1  The Internet Protocol (IP) is the principal communications protocol in the Internet protocol suite for 

relaying datagrams across network boundaries. Its routing function enables internetworking ، and essentially 

establishes the Internet. 
2 Chauhan Sudhanshu, Kumar Panda Nutan, “Hacking Web Intelligence”, 2015, p 1-14 

از  یک  یفق  م  توان  دیم bit کی  اس  ت.  یت  الیجیو ارتباط  ات د انشی  واح  د( اطالع  ات در را نیک  وچکتر ای  ) یواح  د اص  ل (bit) تی  ب  3

رق  م  ی)ب  ه م ن  ا binary digitمرک  ب  یاز واژه bit( را داش  ته باش  د. اص  طال  ش  ودینش  ان داده م 1و  0دو مق  دار )ک  ه م م  وال ب  ا 

 ( گرفته شده است.ییدودو

4 Switch 
5 Router   
6 ANOM 
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ی رد و بدل ش  ده آنرا را کنترل  هاپیام  اندهان توانس  تمأمورکرد،  میه اعض  ا ش  بکه خود م رفی گیری بامن برای ارتباط

کرش او در مورد ت قیب نزدیک تبرکاران گهت: »ما درون جیب پش تی جنایتکاران س ازمان یافته بودیم. آنرا درباره    کنند.

گناهی که قرار اس ت  یکدیگر و نیز درباره افراد بیزدن به کنند، درباره مواد مخدر، خش ونت، ض ربهمیهمه چیز ص  بت 

امکان ش ناس ایی وجود  ،  ش ودمیحتی زمانی که ش بکه به ظاهر امن ایجاد ،  ش ودمیگونه که مالحاه   همان  1به قتل برس ند.

 د. شونمی»احراز هویت«  ،  کاناتام هدارد و بسته ب

  مضات  ل گات ی ی   -2

آنس یترال پیرامون امض ای الکترونیکی چنین اس ت: امض ای الکترونیکی عبارت   2001  راهنمای 2ی ت ریف بند الف ماده

پیام، مؤید ش خص یت ان ص اری امض اکننده و   ی دیجیتال اس ت که با انض مام یا وابس تگی منطقی آن به یک داده از داده

ا با آن وابس   تگی منطقی ی دیجیتال به آن منض   م ش   ده ی پیامی اس   ت که آن داده  قبول وی نس   بت به همان داده

های الکترونیکی که به  دارد.دس  تورال مل امض  ای الکترونیکی اروپا نیز در ت ریف امض  ای الکترونیکی بیان میکند: داده

ای برای مس تندس ازی    عنوان وس یله های الکترونیکی منض م ش ده یا به ن و منطقی به آنرا متص ل ش ده و به پیام س ایر داده

 2.به کار میرود

 یامضا»دارد:   ، در ت ریف امضای الکترونیکی چنین مقرر می2ی   قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز دربند »ی« از ماده

متص ل ش ده به »   یبه ن و منطق  ای( : عبارت از هر نوع عالمت منض م ش ده Electronic Signature) «یکیالکترون

قانون تجارت الکترونیکی   7 ماده  .ردیگ  یمورد اس تهاده قرار م  ام«یامض ا  کننده» داده پ  یش ناس ا« یاس ت که برا ام«یداده پ

ش رایم   3«هرگاه قانون، وجود امض ا  را الزم بداند امض ای الکترونیکی مکهی اس ت.دارد: »مقرر می  1382/ 10/ 17مص وب 

شرایم امضای الکترونیکی مطمئن ، الزامی کرده باشدبدون آن که شیوه خاصی را  10ماده قانونی امضای الکترونیکی در  

 را به صراحت بیان کرده است :

 امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایم زیر باشد:

 ضا  کننده من صر به فرد باشد.ام هنسبت ب -الف

 هویت امضا  کننده »داده پیام« را م لوم نماید. -ب

 ه ان صاری وی صادر شده باشد.ضا  کننده و یا ت ت ارادام  هبه وسیل -ن

 به ن وی به یک »داده پیام« متصل شود که هر تغییری در آن »داده پیام« قابل تشخیص و کشف باشد. -د

یک سیستم اطالعاتی مطمئن ذخیره    سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از »داده پیام«ی است که با رعایت شرایم  -11 ماده

  قابل درک است. شده و به هنگام لزوم در دستر  و

 ی ی ل گات  ت مضا  ا   مجا تایدا و  ت سخت ق تایقه ساا -3

 یامض  ا یداده رس   »: تص  ریح ش  ده اس  ت  یکیقانون تجارت الکترون 32ماده   ییاجرا نامهآیین ندر حالی که در بند 

«  .ردیگ میمورداس تهاده قرار  یکیالکترون  یو ص  ت امض ا  یبررس    یکه برا  یعموم  دیکل ایرمز  رینا ایه: دادیکیالکترون

هر نوع داده اطمینان س ازی »نایر« رمز را به عنوان »امض ای الکترونیکی« پذیرفته بود که ش امل انواع و اقس ام  ،  و مش خص اً

 
 08/06/2021، "صدها نهر بازداشت شدند وروپل؛یتبرکار به کمک  یهاانردام گروه یالمللنیبزر  ب  اتی عمل"، ایاسترال یورونیوز،  1

 1397، زمستان  3نوسمه فصل، شماره  ،یعلوم انسان  ی، فصلنامه تخصص"یکیالکترون   یاثبات جرم در دادرس  میو شرا  یادله اثبات"رضا،    یعسکر  2
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ب ه دنب ال ایج اد ی ک مرکز  ،  در بقی ه مواد آ«ین ن ام ه،  ش   دمیاز قبی ل پی ام ک ی ا آن چ ه در م ک آدر  و امث ال آن  ه ا  روش

ها  سال،  آن ترمیلیاردتومان هزینه و مرمها را آن دانستند و صد  تأییدریشه و ارا«ه توکن سخت افزاری رفتند و تنرا دلیل 

 د. کشور را عقب انداختن

،  س  ت ی احراز هویت و س  ندیت اس  ناد الکترونیکی را بس  یار س  اده تبیین کرده اهاروش، در حالی که قانون گذار

و به روش توزیع  ! اندهش دن آن اقدام کرد  ترقابل اجرا«یغیرو   تربرای هرچه س خت ،  ی اجرا«ی و قوه قض ا«یههادس تگاه

،  قانونگذار، اندهاقدام کرد،  برای مراج ه کنندگان مش  کالتاز بین بردن زمان و ایجاد  ،  با میلیاردها هزینه، توکن فیزیکی

کرده اس  ت اما »امض  ای الکترونیک« را من ص  ر به آن ندانس  ته و رمز ورود را نیز ذکر کرده و به هرچند توکن را ذکر 

کرده اس ت در حقیقت   تأکیدی فراوان که موجب »مطمئن« بودن »داده پیام« باش د را هاعنوان امض ا  پذیرفته اس ت و راه

اما  ، ی بر روش خای نداش تهتأکید»اطمینان« به »ص  ت« و »اص الت« داده اس ت و  ،  مرم بوده، آن چه برای قانون گذار

 ت.  شده اس  ترقابل اجرا«یغیرو   ترهر چه سخت ،  با اشتباهات فراوان از فرم قانون،  در اجرا 

 ش ست دو  ِ  مضات  ل گات ی ی   -4

اش تباه برداش ت از »امض ا  الکترونیک« یا به دلیل »ت ارض منافع« حداقل بین چرار دس تگاه اجرا«ی نزاع بر س ر   دلیلبه

       اطالع ات فن اوری   وزارت ارتب اط ات و    –3ب ان ک مرکزی    –2  وزارت ص   م ت   –1:  مرکز ریش   ه دارن د ک ه عب ارتن د از  

که مراکز ریش ه  اندهمکلف بود  قانوناًاگر فرض را بگذاریم که . اندهقوه قض ا«یه و چندین س ازمان دیگر پیگیر آن بود  –4

 . اندهو وظیهه خود را انجام ندادانده»ترک ف ل« کرد، ازی نماینداندهرا را

نامه آن  نیو آ« دیمجلس رس   ب یبه تص و  1382در س ال   نرایتاً، یزنیب ث و راها پس از س ال، تجارت الکترونیکیقانون  

ی هاالزامت.  »ترک ف ل« کرده اس    اما وزارت ص مت در عمل هرگز نتوانس ت فراگیر ش ود وش د   ب یتص و  1386س ال  

،  های اجرا«ی مختلف ص ورت گرفتی دس تگاههای با تالشکیالکترون یتوکن امض اقانونی برای ایجاد مراکز ریش ه و 

دفاتر خدمات ص  دور جاد ایهمکلف ب  1382/ 10/ 17مص  وب  یکیدوم قانون تجارت الکترون بابدر ،  وزارت ص  مت 

 شده است: 1یکیالکترون  یگواه

  ی کیالکترون یارا«ه خدمات ص دور امض ا  یهس تند که برا یواحدها«  یکیالکترون  یدفاتر خدمات ص دور گواه - 31  ماده

  ی ها یگواه یروز نگردارابطال و به  ،تأییدارس ال،    ره،یص دور، ذخ د،یخدمات ش امل تول  نیش وند. امی  تأس یسدر کش ور  

 باشد.می  یکی( الکترونیاصالت )امضا

کش ور و    یریزبرنامهو   ت یریدفاتر توس م س ازمان مد نیا فیو ش ر  وظا  تأس یسنامه و ض وابم ناام   نیآ« - 32  ماده

 هیأت  ب یو به تص و   هیتر  یو دادگس تر ییو دارا یاطالعات، امور اقتص ادفناوری  ارتباطات و   ،یبازرگان یهاوزارتخانه

س طو  :  آمده اس ت  4  مادهوزیران رس ید در   هیأتآ«ین نامه به تص ویب    1386/ 06/ 11تاری   در  2.دیخواهد رس   رانیوز

به   یکیالکترون  یقانون به عنوان ارا«ه دهندگان خدمات گواه 31موض وع ماده   یکیالکترون  یدفاتر خدمات ص دور گواه

 شوند:می نییت  ریشر  ز

 . دینمامی  ت یکه با کسب مجوز از شورا ف ال شهیر  یکیالکترون  یصدور گواه دولتی مرکز –الف

 باشد.می( قانون 80موضوع ماده )  ،یکیمرکز وابسته به مرکز توس ه تجارت الکترون نیا -1 تبصره

 
1 Certification Service Provider 
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مس تقل   ش هیمرکز ر یتواند با اخذ مجوز ش ورا در حوزه ناام بانکمی  یبانک س تمیده اس ت »س  مآ  هماد نیا 2تبص ره در 

  1. ماده نخواهد بود نیموض وع ا یکیوابس ته به مرکز توس  ه تجارت الکترون  ادش دهیص ورت مرکز   نیکه در ا دینما جادیا

بانک مرکز تالش کرد تا از این درآمد، س رمی داش ته باش د  ، در حقیقت عالوه بر تکلیهی که بر عرده وزارت ص مت بود

 ت.  گرفت که تطبیق آن با اصل قانون، سخت اس ایهدر آ«ین نام، ن مرکز راای  هو مصوب

این مراکز ریش ه »درآمدزا«ی« خواهد داش ت تالش کردند تا در ، کردندمین انهورماتیک قوه قض ا«یه که تص ور  مس ؤوال

بدین ش ر    یکیالکترون یمس لح و دادرس   یروهایجرا«م ن یدادرس   نییقانون آ 656ماده قانون آن را بیاورند و درنتیجه 

ش رروندان و    انیاطالعات مبادله ش ده م یرینکارناپذاعتبار و ا  ت،تمامی  و ص  ت  حهظ مناور »به: به تص ویب رس ید

و احراز اصالت   ت یهو احراز  ،یکیالکترون  یامضا یمطمئن برا یتیامن  داتیموظف است تمر قضا«یهقوه    ،ییم اکم قضا

 را فراهم آورد.

ارتباطات و مبادله   جادیرا جرت ا یکیالکترون یامضا  یبرا شهیر  یموظف است مرکز صدور گواه  قضا«یه   قوه   تبصره

 2«.دینما یازاندهاطالعات امن را

ن پیام و ایجاد اطمینان از ص ت و اصالت آن صورت ام هصدر ماده، منطقی است الزم است تمریدات امنیتی برای مبادل

که با پیگیری »انهورماتیک« ؟  پذیر بودهکانام  هاز طریق توکن س خت افزاری و مرکز ریش    اجباراً، مس ألهگیرد اما آیا این  

،  برتبصره قانون نوشته شده است و اما این اقدامات هزینه، ی اجرا«یهاو در »ت ارض منافع« با دیگر دستگاه، قوه قضا«یه

»ترک ، 1393قض ا«یه از سال   هقابل انجام نبوده و به همین دلیل نیز ش کس ت خورده اس ت و قو  عمالً،  و بس یار پر زحمت 

 ت.  ف ل« کرده اس

اطالعات فناوری  برنام ولی زاده، م اون دولت الکترونیک س ازمان  1400خرداد   8مدعیان این روش فراوان هس تند در  

رود و از این میدهای دولت الکترونیک یک نیاز به ش مار ایران اظرار داش ت: داش تن امض ای دیجیتال برای برخی کاربر

وی با بیان اینکه تمامی افرادی که از اپلیکیش ن    م.ایهرو هم اکنون این س رویس را روی اپلیکیش ن دولت همراه ف ال کرد

این س رویس در توانند برای ف ال س ازی امض ای دیجیتال درخواس ت دهند، ادامه داد: میکنند میدولت همراه اس تهاده  

توانند برای دریافت آن ثبت نام کنند. به میاده ش  ده و کاربران  مه آی همراهاروید گوش  یاند  هحال حاض  ر برای نس  خ

 3شود.میاین سرویس ف ال   IOSزودی نیز نسخه 

 ؟  ا پیام موبا لا دو   سخت   ز هت -5

ورود و خرون به   ت یامن یاس ت که برا  ییبر س خت افزارها هیتک،  از اش کاالت بزر  ض د توس  ه در کش ور ما یکی

دس ت هس تند   نیاز ا، ... کارت هوش مند و، یتوکن س خت افزار،  ش ده اس ت  یطراحها  و ش بکه  ینترنتیا یهاس تمیس  

بانک  ، وزارت ارتباطات،  )وزارت ص  مت و...   مختلفی هامورد نزاع س  ازمان و اداره و نرادو...   یانیوم  ش  هیومرکز ر

ش کس ت   همگیو  ش دتلف   یو زمان فراوانکردند  لیبه کش ور ت م  یگزاف یهانهی( هرکدام هزو... هیقوه قض ا«،  یمرکز

 پروژه( ی= شکست قط   نت یکالسخت افزار سمت    عی)توز ندخورد
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و در  نیتر)ارزان  امکیهمگان اس   ت و از مرحله ارس   ال پو در دس   تر  ، دیابزار جد کیامروزه به عنوان  ،  لی  موبا

،  روش نیترتوانند با س رلمی یهمگو...    دیت ت اندرو یهاافزارنرمهوش مند و  یهالیعامه( تا موبا یبرا  نیتردس تر 

  ی کیقانون تجارت الکترون 10ماده  و آن چه را در متن  ندینما  یرس انخدمت  مبه مرد، هاراه  نیترعیس ر، ترو از همه مرم

 ت.  داراس، به عنوان شرط الزم برای اطمینان به ص ت امضا  الکترونیکی  1382/ 10/ 17مصوب 

اقدامات انجام گرفته )ورود و خرون به  یتمام،  و کارکنان رانیمد،  هاس ازمان یادار  یهاس تمیورود و خرون به س    چک

 نیتواند در هممی یهمگو...   یرمز نگار،  بار مص رف کیکد   افت یارس ال و در  (و...حذف و اص ال   ای تأیید، ص ه ات

رمز ، فرد  کیموجود    لیچند موبا یتوان بر رومیصورت نامتقارن هب، قیطر چنددر مراحل مرم از  یکار کند حت،  راستا

 .بار مصرف فرستاد کی

 

 با  ساو دا و  پیام  طجی ا  بخش   ت   گجابی ا خهی با دو  ،اپیامک موبا ل  ا ش  هبی     ،ز  ه ت اما اا  یت م میا سه 

 ،جا ه (ت... موبا ل ) دهف   ..(. دو   ) ت  ا  اهت ،وشج ر ت

زیاد   فراوان خرید و زمان  افزار جدید است و هزینه  سخت 

افزار سخت  هزار  صدها  )خرید  دارد  الزم  تریه  خود  ،  برای 

 در آن فسادهای فراوان وجود دارد( داستانی است که 

 ری از امکانات موجود است  گیبرره 

نیز  و زمانی  نار  از  و  نداشته  هزینه جدیدی  آن  از  ،  استهاده 

 بالفاصله خواهد بود 

مستلزم   و  جدید  هویت  احراز  و  سازی  شخصی  نیازمند 

 ؛ ی ذیل استهاهزینه

 مراج ه فرد به مکان خای و دادن مدارک 

 هر توکن  ت میل هزینه خرید

 مراج ه برای گرفتن آن توکن 

 زمان فراوان برای گرفتن هر توکن  

 ی مختلفهاتمدید و یا ت ویض توکن در زمان 

 هزینه پیدا و پنران دیگر  هاده و... 

شخصی سازی انجام شده است و نیازمند هیچ یک از این موارد  

 نیست 

زمان  خصوصاً که  )مرم ،  هزینه  ارزشی  با  بسیار  فاکتور  ترین 

   . شود( در این روش صهر است مینادیده گرفته 

 ی نی بالفاصله قابل انجام است 

 نیازمند سازمان پشتیبان است  

  مشکالت و  ها  خرابی کار را پیگیری کند زیرا  ،  تا در همه سال

 فراوانی دارد 

 ور بر بستر امکانات موجود است ام  ههم

 خواهد  می هیچ سازمان جدیدی ن

 شودمیی موجود پشتیبانی هابا سازمان

 و هر برنامه یک توکن الزم است  ، برای هر سیستم

بانکی برای یک مدل  ؛  یک توکن،  مثال برای هر یک حساب 

 یک توکن و...  ، برای کار قضا«ی؛ یک توکن، کار تجاری

نیازمند چندین توکن  ،  و ممکن است یک فرد برای چندین کار

 باشد

هیچ نیازی به سخت افزار جدید و یا سیم ،  برای صدها سیستم

 کارت جدید ندارد 

با ده می ،  با یک سیم کارت برنامه و سیستم    هاتوان  و صدها 

 همزمان کار کرد 

خای   سیستم  افزاریزارافنرمنیازمند  سخت  و  و  ،  ی  چک 

 کنترل برای هر دستگاه و هر کار است

کشور   عمومی  امکانات  از  و  ندارد  خای  سیستم  به  نیازی 

 شودمیاستهاده 

 عمر م دودی دارد  ، هر سخت افزار

 شودمی تکنولوژی به سرعت عوض 

 سال است  5تا   3م مول عمر توکن و یا کارت هوشمند بین 

 همین مشکل در موبایل هم وجود دارد 

 شوندمی ی پشتیبانشان همواره به روز هاتمو سیسها آن 
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همه و همه ابزار نیز باید و...  ی پشتیبان و سرورها  هادستگاه

 در زمان تغییر کند  

 چه میزان خواهد بود ، ن تغییراتای   هتصور فرما«ید فقم هزین

و  پشتیبانی  سازمان  بر  و  مردم  بر  هزینه  ت میل  ی نی  این 

 که بسیار کمر شکن است، نگرداری توکن

و  ،  مردم  یوسیلهبه ،  نکته باریکتر از مو اینجاست که تغییرات

شود و هر چند سال دلخواهانه موبایل  می به طور طبی ی انجام 

 نمایند می به روز ، ور خودام  هخود را در جرت هم

ی اپراتور نیز به طور طبی ی اقدامات را در جرت به  هاشرکت 

 دهند می انجام ها افزارنرم روز رسانی سخت افزارها و 

 

آن امثال  و  کارت  و  ترافیک سیستم،  توکن  بر  ها  بار سنگینی 

 نمایدمی ت میل 

هر توکن باید خود را به سیستم م رفی کند تا بتواند وارد شود 

حجم وسی ی از  ،  گشایش رمزو این رمز نگاری دو طرف و  

  .شودمی را شامل  ها داده

مواقع از  بسیاری  در  نیز  دلیل  همین  توکن،  به  با ها  سیستم 

 . نمایدمی هنگ ، افزایش بار اندکی

 کند میبار سنگینی بر سیستم اضافه ن

به م ض آنکه هر فردی وارد سیستم شد با ارسال یک کد چند  

 شودمی انجام ها همه چک و کنترل ، رقمی به موبایل وی

ی بزر  دولتی  هاو برخی سازمانها  کاری که هم اینک بانک

 دهند و بسیار هم موفق استمی انجام 

 امنیتی است زیراغیر توکن 

  .گیردمی توکن در اختیار دیگران قرار  

ین خود  مأمورآن را در اختیار  ها  مدیران شرکت ،  به طور مثال

دفتر خود    مسؤولآن را به  ،  اداراتن  مسؤوال گذارند و یا  می

 دهند  می

   .امنیتی استکامالً موبایل 

دهند و  می موبایل شخصی خود را به دیگران ن  م موالً،  مردم

اگر کارهای    خصوصاً،  وسیله اختصاصی هر فرد است  تقریباً

 مرم بانکی و اداری بر آن باشد 

دفتر یک مدیر   مسؤولمانند  ؛  اگر توکن در اختیار فرد دیگری

بدون آنکه شخص  ،  امکان سو  استهاده از آن وجود دارد،  باشد

)مانند مرر شرکترا و ادارات که از آن بارها   اصلی خبردار شود

 سو  استهاده شده است( 

پیامک  ،  به دارنده تلهن همراه،  اقداماتنکه همه  ای   هبا توجه ب

است،  شودمی رهگیری  قابل  ل اه  بشدت  ،  به  تخلف  امکان 

 شود(می )اگر نگوییم صهر  یابدمی کاهش 

 اگر گم یا سرقت شود  

 باید برای تغییر آن هزینه و زمان صرف شود 

 در صورت گم شدن یا سرقت ، 

 گرددمیجایگزین ، با کمترین هزینه و زمان

 توکن ممکن است فراموش شود و هرگز هم به یاد آورده نشود  

پس از مدتی که آن را الزم داشت نتواند آن کار را  ،  و شخص

 انجام دهد 

 . شودمی موبایل هرگز فراموش ن

،  فرد  سری اًگردد و  میو اگر فراموش شد بالفاصله یادآوری  

 آورد می آن را بدست 

 

 (ل  موبا) یت دل گا یج  ا ت مضاپیوا   ؛  ات ا -6

 یه ادی  اگر ب ه طور مث ال خر  کنیممیب  دی ک ه توج ه ن، ش   ده  یع اد، دلی ل تکرارهو نر اده ا ب  ه ا ب ان ک  کی  اق دام ات الکترون

 دیو خرها رفت و آمد مردم به بانک  یابر مش کالتمص ا«ب و  زانیکرونا چه م ت یوض   نیدر ا، وجود نداش ت   ینترنتیا

 ت.  و فروش آنرا با اسکنا  وجود داش

  ی هااگر قرار بود به روش،  ش  د  یاتیعمل کیدرص  د الکترون 100به ص  ورت  ها  وام به خانواده یاعطادر دوران کرونا  

کردند و مدارک میفرم را گرفته و امض  ا   کیدر آنجا   کردندیها مراج ه مکبانهمه خانوارها به   دیبا میعمل کن  یس  نت

 د. را انجام دهن  یکار حقوق  نیتا بتوانند ا،  فراوان یهاو صفها یدادند و م طلمی  یفراوان
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مدرن انجام گرفته و با  کامالً  به ص ورت ، اقدام نیا یبانک ارتباطاتی و کیالکترون  یعال اریبس    یهارس اخت یز لیبه دل  اما

 د. یاز وام برره ببر  دیخواهمی ایآ هنکیا دنیبه سرپرست خانوار و پرس امکیپ  کیارسال 

 سرپرست م ترم خانوار؛

تنرا از خم    لطهاً د،یدولت هس ت یاعالم  میدوران کرونا براس ا  ش را  یتیاس تهاده از بس ته حما  یکه متقاض    یدر ص ورت

 .دییارسال فرما 6369خود را به سرشماره   یفقم کد مل د،یخود که مالک آن هست  یتلهن همراه اصل

  خانوار   رپرس ت س  ،  ص  یح و اجرا«ی و بس یار کم هزینه و س رل الوص ول اس ت ،  حقوقی، علمی، منطقیکامالً این روش  

و دولت   ردیپذمیو  کندیم    الکترونیک قانونیامض   ا، قرارداد را یفقم با ارس   ال کد مل  تنرا از ش   ماره تلهن خود و

)به اقدامات و زوایای حقوقی بر    بر خواهد داش ت  زیکند و اقس اط را ن زیوار یپول را به حس اب و  یاس الم  یجمرور

 اسا  این کد ارسالی توجه فرما«ید(

، بس یار مطمئن تالیجیامض ا  د  ،آمده اس ت   لیکه موبا یاس ت از زمان یواق  تالیجید یش دن امض ا  یاتیعمل  یبه م نا نیا

 د. مهروم را درک کنن نیا، که با کنار گذاشتن آن،  است  رانمشکل »ت ارض منافع« مدیبوده است اما   ریپذامکان

 سندیت و عدم سندیت اثر انگشت بیولوژیک و الکترونیک: مبند دو

اثر   نیا رایاس  ت ز ت یارزش اس  تناد و س  ند یدارا  یاز نار حقوق  ش  ود یگرفته م  یکاغذ  یهاکه در برگه  یانگش  ت اثر

  ی و بر رو  ش ودمی  گرفته  کیکه به ص ورت الکترون یاما اثر انگش ت ص  ت و عدم ص  ت دارد  یریگیپ  ت یقابل،  انگش ت 

 د. فرد مطلع باش نکهیتوان آن را در هر کجا قرارداد بدون امی رایز ردندا یارزش  یاز نار حقوق ردیگ میقرار  ها پرونده

اس ت    نیو امثال آنرا وجود دارد ا  قض ا«یهقوه   کیو در دفاتر الکترون  یاثر انگش ت در اس ناد رس م نهیکه در زم  یمرم نکته

فرد    ش  دیکاغذ گرفته م یو بر رو دس  تی ص  ورت به  انگش  ت  اثرکه   یزمان رایدارد زنارزش اثبات    یکه از نار حقوق

هرچند از نار ظاهر ، گونه اسناد نیاثر انگشت را قرار داده است اما در ا نیکه در کجا ا دانست یم دقیقاً  زنندهانگشت اثر

توانند میو   س ت یقابل اعتماد ن نیا  یافراد عاد یبرا کنیل، ردیش ده اس ت که اثر انگش ت در کجا قرار بگ  ت یرعا،  یفن

  یی اثر انگش ت انجام ش ده کارا قت یدر حق  !اندهاس تهاده کرد  یگرید  یکرده و در جا رهیادعا کنند اثر انگش ت ش ان را ذخ

خود    از س  وی  نیبه ص  ورت آنال ،که اگر همان ص  ه ات یاس  ت در حال  افتهی  شیافزاها نهیندارد و فقم هز  یحقوق

 د. اثر انگشت بو  از  ترشد قابل اثباتمیآن ال    اتیبا جز« زین  راحلم یتمامو  شد میورود اطالعات ، شخص

تهاوت را ، و اثر انگشت عکس  کیولوژیاثر انگش ت ب نیموجب ش ده اس ت که ب  کیش ناخت افراد از مس ا«ل الکترون  عدم

  رد اثر یگ میمورد اس تهاده قرار    کیولوژیس ند ب کیارزش دارد که به عنوان   یزمان  کید اثر انگش ت الکتروننمتوجه نش و 

ورود به  یبه عنوان مثال برا  ردیگ میمورد اس تهاده قرار   نیاس ت که به ص ورت آنال  دیمه  یدر موارد  کیولوژیانگش ت ب

ندارد به جز    ایهدیکارها فا گرید  یاقدام ارزش مند اس ت اما برا نیا،  وتریو کامپ  لیموبا  یورود به گوش   ایمکان و  کی

 خواه دیم  فردیک ه   یب ه عنوان مث ال زم ان د.ده    شیافزا  یمل یه ان هیرا بر دوش مردم و بر هز  ینیس   نگ یه ان هیآنک ه هز

و    کیولوژیو زنده ارزش ب و یاثر انگش  ت ال نیگذارد امیآن    یخود بش  ود و اثر انگش  ت خود را بر رو  لیوارد موبا

نموده و اگر مطابق بود اجازه   قیکه دارد اثر انگشت را با حافاه خود تطب  یبا هوش مص نوع  وتریکامپ ی نیدارد س ندیت  

ورود اثر انگشت   یوجود دارد که براها بانک یهاوقصند  از اماکن حسا  مانند یاریدر بس ت یوض   نیدهد امیورود 

همان اثر انگش ت   نای هکنند ک میدر نار گرفته و تص ور   کیالکترون  ت یبه ص ورت اش تباه در وض    اما . ردگیمی زنده
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اس ت   یامر کی  کندیفرق مکامالً    کیولوژیتهاوت دارد هم با اثر انگش ت ب  یکه هم با اثر انگش ت کاغذ  یاس ت در حال

 د. فراوان گرد  یهاموجب فساد تواندیم ندهآی و در  بسیار  یهاضرر یو بلکه دارا  دهیفا چیبدون ه

 اته   بی سو اتثا   گوت    -1

ایران  که در کش ور  اس ت    ییهاس ال بهاس ناد بوده اس ت اثر انگش ت مربوط    ت یاز ابزار اثبات س ند  یکیاثر انگش ت    الًاص و  

مقرر داش ته  و  منس و  ش ده ، توس م قانونگذار  مس أله  نیا ،پس از باس واد ش دن افراد، اندهس واد بودبیاش خای اکثریت  

هم اثر انگش ت گرفتند و    ،س نادو در ا  هاامض ا را اص ل دانس ته اس ت اما در دادگاه  و همه جا امض ا  ایاس ت که اثر انگش ت  

و هم تمام  یکارت مل یشناسنامه شود اما هم کپ  نیگزیجا  تکار نیقرار ش د ا  یمانند آن که پس از کارت مل)  هم امض ا

  ن یگزیکه توجه به قانون نداش ته و تص ورات خود را جا  س ت ا  مس ؤولینمش کل از  نیا  گیرند(میرا   ص ه ات ش ناس نامه

را بر جام ه    ایهدیبدون فا  نیس رمگ یهانهیهز،  موارد را توجه کنند نیاز ا  کیالزامات هر  نکهیآنرا بدون ا دقانون کردن

 .  اندهت میل کرد

  ی ادامه دارد در حال به ش کل الکترونیک،،  س وادیروش اس ناد دوران بی وجود دارد همچنان کیامروز که س واد الکترون

و فروش و    دی  و خر  رفت هیرا پ ذ  کی  اس   ن اد الکترون یقط   ت ی  س   ن د  هم ه مردم از هم ه اقش   ار،،  اجتم اع و  عرفدر ک ه  

و   کندینم کیآن تش کمس تند بودن هم در   یش ود و کس  می تبادلها امکیو پها امیپ نیهم  یوس یلهبه  ،پس ت   اردهایلیم

 ت.  سند مطمئن الکترونیک را در حد سند رسمی پذیرفته اس، قانون نیز

ب ازار و اس   ن اد تج اری و م  امالتی و  در عرف ح اکم بر روش ج اری   رن دیپ ذینم را  و ق انون  عرف نیا  ،ت ی  ریام ا در م د 

باشد به م ض  الیر اردیلیو صد م الیهزار رکه  ست یمبل  آن مرم نپذیرش اسناد الکترونیک است  ،  سیاسی و اجتماعی

  ز یپول به حس اب ش ما وار نای هک  رس دیبه او م  یاجتماع  یهاش بکه قیاز طر امیپ  کی ای  امکپیش ود  میآنکه پول جابجا  

و قابل    ترو متقن تربه ش دت س اده، زیبکند راه اثبات آن ن کیو اگر تش ک، و نه ادله اثبات دیگر  خواهدیم یدرس ی  نه ش د

به   کنندیم  کیکه تش ک یزمانمردم ، دارد و حتی مرر و س ربر   اثر انگش ت ،  ض ا ام هاس ت ک   کاغذیاز راه برگه    تراثبات

به ،  رودیم نیاز ب م موالًادعا    دهندیارا«ه م  گریکدیدر س امانه به   ای  یاجتماع یهارا در ش بکه  یامکیپ ای امیم ض آنکه پ

  ز یمبل  به حس ابتان وار نای هرس د ک میها  آن  یبانک برا  امکیکه پ  یدارند زمان یطلب گریکدیکه از   یمثال کس ان  انعنو 

طلب   نیپول و ا  نایهک   رندیپذمیبلکه بالفاص  له  ، گرید زیچ  چیو اثر انگش  ت و نه ه خواهندمی  ض  اام  هنش  ده اس  ت  

قرار نگرفته    رشیمورد پذ مسؤولیناز  یاریکه در بس  است جام ه   دیجیتال  سواد  نیا  ،داندمیپرداخت شده و آن را سند 

اس ت زیرا جمود بر الهاظ دارند و مهاهیم جدید را به   تردر برخی مدیران قض ا«ی بس یار س خت   خص وص اًو این مش کل  

 د. پذیرنمیسختی 

 ا  یط اه مو ها بسیاه م م حا ا ،و ت با  س اا بیومگا ک  -2

 م  امالت و قرارداده ا و    از تقل ب افراد در  یریش   گیپ  یراه برا  کی  توان د ب ه عنوان  چش   م می  هی  عنب  ای  اثر انگش   ت و  

و از هزینه س ازی بیروده، برای همه دادگاه ها و همه س ازمان ها و ادارات،   ردیمورد توجه قرار گ   ی بس یار مرم،هادادگاه

 خودداری کرد

اس  تهاده از . روش ص   یح،  کامالً متهاوت اس  ت   ردیگ با آنچه اکنون ص  ورت می ،اثر انگش  ت واق ی   الکترونیک روش

  عنوان به   یدارند که وقت  ت یش کا س انراز داد  یاریبس    قرارگیردرس ان داد  اریاس ت که در اخت  نیبه ص ورت آنال  یتکنولوژ

 یو اس   ام  نیمختلف ب ا عن او  یه ادر مک ان  ین دارن د و چ ه بس   ا فرد یاز س   وابق آنر ا اطالع ات  آورن دمیافراد را    مترم

  ه دادر  چ .دادر  باش د  اریدر اخت ، بص ورت زندهاثر انگش ت  چک  حل آن اس ت کهراهکرد،  یگوناگون خود را م رف
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وکال و ش رود همه آنرا با قرار دادن اثر  ی،  ها اعم از مترم، ش اک و چه در مراحل دادگاه  یو بازپرس    ییدر مراحل بازجو 

 همان فرد است.   نای  تأیید شود کهشان  هویت انگشت خود بالفاصله  

قوه قض ا«یه قرار   کپارچهدر س یس تم ی ش ودمی  گرفتهها  دادگاهو  ،  س ازمان ثبت ،  هاکه در س ازمان زندان  ییهااثر انگش ت 

اس کن   زیچش م را ن  هیمانند عنب  یگرید یهاروش  توانیم یحت ،قرار دهند  اندرس  داقض ات و   اریدر اخت  نیتا آنال  ردیگ 

ش  ود  آنچه که اکنون انجام میهای بیومتریک، با روش نای که  میکنیم تأکید  مجدداًان قرار داد رس   داد  ارینمود و در اخت

مؤثر  تواند و نمی نداش ته  یها، ارزش حقوقبرگهالکترونیک درن ش ده در  اثر انگش ت   خص وص اً، ، وکامالً متهاوت بوده

 د. ینما  یریشگیپ  ت یتواند از ج ل هو می یبه راحت نیباشد اما اثر انگشت آنال

  ثا   گوت اه بااپاسی ت باا وئی -3

یا تردید در  اثبات و  ت یچه اثر انگش ت باش د و چه نباش د قابل  ،هاییبازجو   کاغذی مالی، اداری، قض ا«ی از قبیل  اس ناد در

اعالم کردند   یبارها افراد دس ت خم خود را انکار کرده و اثر انگش ت خود را اجبارو اترامات،  دارد در جرا«م  اص الت 

و بارها مورد   رهابا  ی ، کههم که با اثر انگش ت اس ت مانند اس ناد مال یگریس ؤال بردند اس ناد د  ریو ص  ت آن س ند را ز

 اما در اسناد الکترونیک، انکار و تردید، مسموع نیست.  قرار گرفته است،   کیتشک

 دیهب اه  ثا   گوت ت ه ز ت وه -4

یا  اثر انگش  ت خود   پرداخت وجوه به اش  خای، مس  ؤولاتهاق افتاده که افراد  یموارد مختله ،یدولت  یهاس  ازمان در

ولی اثر  به او پرداخت نش ده ، پرداخت کنندمبل    دیبا حق« گذاش ته ومثال به ش خص یذی»  اثر انگش ت   یرا جاج لی 

تا اثبات و    هدیطول کش یادیفراوان و زمان ز اریبس  نهیهز، شده مطلعکه  یخبردار نشده و زمان  حق«ذی»و   انگشت دارد

بدون   س ت ین  ییهم قابل جابجا الیر کی  یوجود دارد که حت یدولت  یهازیاز وار  یوانفرا یهانمونه  اماعدم اثبات ش ود  

 نیحقوق کارکنان دولت به حس اب آنرا اش اره کرد ا  زیبه وار  توانمی مثال  عنوان بهاثر انگش ت گرفته ش ود   ایض ا ام  هآنک

 13661کشور مصوب   یقانون م اسبات عموم  بر اسا و نیاز نیست    هم یدیرود و رسمیبه حساب آنرا  ماًیپول مستق

به   ماًیمبل  مس تق، خواس تند اینک که مطالبه اش خای از دولت میرس ید ،  هاهمه ارگان،  دارد اما تا چندی قبل  ت یس ند

ها  روش نیتوانس ته در برتر کیس ند الکترون  نیو ا هرفت  نیاز بها  همه س و  اس تهاده نهیش ود زممی  زیحس اب فرد وار

توان امیدوار بود که  می، ور نیز تس ری یابدامهداش ته باش د و اگر همین روش در بقیها  پیش گیری از جرا«م و س و  اس تهاده

 د.  ج ل و جابجا«ی اسناد ،بسیار سخت شو 

 

 و اتحادیه اروپا بررسی روش دیگر کشورها: دوم مبحث

 ی دادرسی الکترونیک کشورهای دیگر هابرنامه : اولبند 

 
موجب این قانون  ی اجرایی مکلهند جز در مواردی که به  هاکلیه دستگاهدارد:  مقرر می  1366کشور مصوب    یقانون م اسبات عموم  65 ماده  1

ی بانکی مجاز انجام دهند و گواهی های خود را من صراً از طریق حسابهاپرداختو یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد

هع یا قا«م مقام قانونی  حواله در وجه ذین   - 3 پرداخت وجه به ذینهع یا قا«م مقام قانونی او. - 2 انتقال وجه به حساب ذینهع. - 1بانک دا«ر بر: 

   01/06/1366، مصوب کشور عمومی م اسبات قانون گردد.پرداخت م سوب می، او
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رفتن به س مت دادرس ی الکترونیک در دس تور کار اس ت  و   1نیحل اختالف آنال، در همه کش ورها با س رعت بیش و کم

قابل  ها ی آنهادادرس  ی الکترونیک وجود دارد که در س  ایت ی گوناگونی در زمینه  هاش  یوه، در کش  ورهای مختلف

ند و برخی »ش به تربه یک ش کل و ش یوه عمل ش ده باش د، برخی پیش رفتهها  اینگونه نیس ت که در همه آن،  مش اهده اس ت 

توانس تند   یبه س خت  یدادگاه  یهاس تمینروژ(، س   ش،یاتر  س،ی)س و« ییکش ور اروپا نیچند  یاس تثنا  بهالکترونیک« هس تند 

کنن د ت ا  می  یگ ذارس   رم ای هب ه ش   دت  زینه ا  کنن د. دادگ اه داری  پ ا  ت ی  تم ام جم   یم دل مؤثر برا کی  را ب ه  ه ا  ینوآور  نیا

 یهاکه پرونده یاطالعات  یهاس تمیپرونده و س   ت یریمد  س تمیس    ن،یدادگاه آنال یهافرم قیخود را از طر یف ل  یهاروش

 د.  شو میبه عنوان نمونه چند کشور و ات ادیه اروپا ذکر    2در دستر  داشته باشند. شتریسازند، بمی نیدادگاه را آنال

 هتش   گهسگا  اه بااپاسی       -1

ارش د  سیر«، دریارنس ت را  س ر:  انگلس تان با دادگاه آنالین مطر  ش ده اس ت  قض ا«ی  س تمیس  در انگلس تان نیز پیش نراد حل  

  ک ی  در  یدر مورد قض   اوت دارد. و یدی  ج د  دگ اهی  اس   ت ک ه ده ا  دادگ اهقض   ات از  یکی، و ولز  سیدر انگله ا  دادگ اه

 داد. حیرا توض «نیجلسات مستمر آنال» مهروم، بلند یبا صدا یسخنران

،  همه ش  رکت کنندگان»حل ش  ود.   دیش  ود که بامی لیتبد ایهمس  ألاختالف خص  مانه به   کیدعوا از   دگاهید نجایدر ا

  ی اص ل مطالب   نیبه ص ورت آنال،  نیم   یبازه زمان کیتوانند در می،  دادگاه  یو قاض  ،  بخش دولت پاس خگو ،  خواهفرجام

همزمان در ، نیهمه طرف  س ت ین یازیاختالف روش ن و کاوش ش ود. ن ردتا مس ا«ل مو ،  پرونده را تکرار و اظرارنار کنند

  ی ما مش ابه روش   دیجد کردیوجود ندارد. رو  یس نت یبه م نا  گاهداد  ای یدادرس    چیس اختمان با هم باش ند. ه ایدادگاه   کی

اس ت و در  رارتک کی  یکه روند دادرس    ییجا،  مورد اس تهاده قرار گرفته اس ت  ییقض ا  یهاحوزه  ریدر س ا قبالًاس ت که  

ت ا در  مین دار ازی  مراح ل ن نای  هم ا ب  ،  در م دل خود، ح ال  نیاش   ود. ب ا می  دهی  کش    ،  دارن د ون دیمرحل ه ک ه ب ه هم پ  نیچن د

  الزم باشد.  یکیزیفو رو در رو   ییهرگونه شنوا  نکهیمگر ا، قرار بگیریمجداگانه   یجلسات دادرس

خواهد    شیرا در پ مس ألهو حل   قیت قرویه ،  یقاض  ،  هادادگاه  یس نت  کردیکش ورها و رو گریمانند روال دهگهت:   یو

ممکن ی، تکرار  کردیرو نی، ایریگ  جهیکند. پس از نتمی ییو فرم مواض  ع مربوطه راهنما  حیرا به توض     نیطرف،  گرفت 

،  الزم باش د  «اس تماع»  نیاگر چن اما حکمی ص ادر کند،  یجس م  ییبه ش نوا ازیبدون ن، و س پس ردیبگ  میتص م  یقاض    اس ت 

 یدادرس    کیممکن اس  ت   نیکند. ا  لیتس  ر زیتواند آن را نمیفناوری  ،  اعتبار  مس  أله کی نییت   یبه عنوان مثال برا

کار ما    نی. با امیتکرار کن یتالیجیموجود خود را به ص  ورت د  س  تمیاس  ت که س    نیباش  د. تمام تالش ما ا یمجاز

 3حل کنیم  یرا به سادگ ها  ستمیس نیا یذات مشکالت

 اه   گهسگا     ا ت  ل گات ی ی  س اا مضاء ت  -2

بخش اص الحات قانون در ،  مباحثی در جریان اس ت ،  در خص وی اس ناد الکترونیک و اب اد مختلف آن،  در همه کش ورها

این را به س رانجام برس اند،   تس ریل اجرای الکترونیکی اس نادیت دارد تا پروژه  مأمور  4کمیس یون قانون مجلس انگلس تان

موافقت خود را با نتیجه گیری قانونی    و،  پاس    دادگروه  به گزارش   2020دولت در مار    ه وپروژه اکنون کامل ش  د

 
1 ODR Online Dispute Resolution 
2 HiiL trend report 2016, “ODR and the Courts: The promise of 100% access to justice?”,  ODR Online 

Dispute Resolution, 2016, p 12-71 
3  HiiL trend report 2016, “ODR and the Courts: The promise of 100% access to justice?”,  ODR Online 

Dispute Resolution, 2016, p 12-71 
4 Law commission  ،reforming the law 
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پاس   کامل در  ایجاد کند.فناوری  کرد و مت رد ش د که یک کارگروه ص ن ت را برای بررس ی مس ا«ل امنیتی و    تأییدآنان 

ض اها و س ایر الزامات رس می مس تند دارای ام هقانون مربوط ب»:  آمده اس ت ،  که در بخش ی از آن موجود اس ت وب س ایت  

ی مدرن و مناس ب برای انجام هاروش  خواس تارکنندگان و مش اغل  مص رف،  افراد، در دنیای امروز  قدمت چند قرن اس ت.

آی ا ق انون انگلیس و ولز   ی انج ام این م  امالت را تغییر داده اس   ت.ه اش   یوهفن اوری   ت والت   آورن د.م  امالت الزام

 تواند ادامه داشته باشد؟می

اکثر م امالت نیازی به  .توانند ایجاد ش وندمیپذیر اس ت و قراردادها از بس یاری جرات  س یس تم قانون عادی ما ان طاف

از امضاهای الکترونیکی به جای امضاهای دست نویس در م امالت هر روز به طور م تبر استهاده   روشی خای ندارند.

به ما   کند.می تأکید،  مانند امض ا یا ش رادت،  ی خایهاانواع خاص ی از اس ناد را به روش، قانون،  با این حال  ش ود.می

ه عدم اطمینان در مورد وض یت حقوقی امضاهای  از جمل،  گهته شده است که مسا«ل مربوط به اجرای الکترونیکی اسناد

   1«یا اجرای سند است. «امضا»شود که در آن قانون نیاز به میجدید فناوری  مانع استهاده از ، الکترونیکی

 ت.  ب ث شده اس،  در این مطلب به تهصیل در خصوی شیوه رسمیت امضا  الکترونیک و سندیت اسناد

 اه دو  ی    گهسگا     ص ح تبا   تبلر   ت،ا ه  قز  مضات  ل گات یک  -3

اما دولت ممکن اس  ت بخاطر ،  کرده اس  ت بینی  پیشرا  یکیالکترون  یامض  اها یاگرچه قانون ف ل - دیجد یقانون  ماده

کاربرد    دیبا یکند. هر ماده قانون نیرا تدو یکیالکترون  یبخواهد کد قانون امض  اها،  به قانون  یدس  ترس     ت یبربود قابل

کند(  میپروژه را مش خص   نای همرجع ما )که دامن  میآنجا که ش را زالزم اس ت. ا  ش تریداش ته باش د و مش اوره ب  ایهگس ترد

  ی که ممکن اس  ت از امض  اها گرید  یهانهینه ان ف ال در زمیما با ذ،  و مص  رف کننده اس  ت  یم دود به اس  ناد تجار

س ت که ما  یمناس ب ن  نی. بنابرامایهنکرد یجد یمش ورت، ندهیچه در حال حاض ر و چه در آ، اس تهاده ش ود یکیالکترون

. در میکن هیفراتر از مرجع خود توص     یکیالکترون یامض  اها  ت یوض    تأیید یگس  ترده را برا  یماده قانون  کی  ش  نرادیپ

 شیآنرا را پ  یترگس  ترده  اراتیبا اخت میتوانمیما   ایکه دولت    مایهکرد نییاص  الحات ت   یرا برا  ییهانهیما گز،  عوض

 2.میببر

 اه   ال ر   ا اقاه برت   اغذ  -4

آمده فناوری  و  یکیالکترون یدادرس  در خص وی ، در ایرلند 3«بررس ی اجرای دادرس ی مدنیدر برنامه مهص لی با عنوان »

وقت   داند:میدر حمایت از روند دادرسی  فناوری نقشی اساسی در استقرار  دارا بودن  ،  قوه قضا«یه راوظیهه  ، گیلن: است 

و ارا«ه به پرونده زمان آماده س ازی ، اتالف هزینه،  در زمان ما .متوجه ش ویمرا   «دادگاه بدون کاغذ»آن اس ت که مهروم 

این مهروم باید به عنوان نمایانگر یک تغییر قابل توجه فرهنگی مطر  ش ود و باید به  دادگاه به راحتی قابل قبول نیس ت.

 جدید باشد.فناوری  ارا«ه   صرفاًاطالعات در نار گرفته شود تا اینکه  فناوری  عنوان یک تغییر تجارت با  

 :ات زیر مد نار باشدیشنرادپ

 
1 Current project status, p 3 

The Law Commission is the statutory independent body created by the Law Commissions Act 1965 to keep 

the law of England and Wales under review and to recommend reform where it is needed.  

ایجاد شده است تا قانون انگلیس و ولز را ت ت    1965سال  های حقوقی در  کمیسیون حقوق یک نراد قانونی است که توسم قانون کمیسیون

 بررسی بگذارد و اصالحات را در صورت لزوم توصیه کند.  

2 Green Nicholas, “electronic execution of documents, Summary of Report” UK, 2019, p 5 
3 review of the administration of civil justice 
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یک   .اس ت ها  ش امل ت رد به دیجیتالی ش دن و نوس ازی روند دادگاهنده دولت یآ  هدر نار گرفته ش ده اس ت که در برنام •

ی قض   ایی قابل مقایس   ه و در بخش  های دیجیتال که به موجب تجربه در س   ایر حوزههاپرونده تجاری برای دادگاه

 دهد.میشده را در اختیار شما قرار  بینی پیشپولی  غیرکلیه مزایای پولی و ، عدالت کیهری م لی

 .ی بدون کاغذ است هاهدف نرایی ایجاد دادگاه •

 ی سبک کاغذیهاحرکت به دادگاه، در کوتاه مدت تا میان مدت •

و خدمات ، آموزشهبرنام  یوس  یلهبهپش  تیبانی ش  ده ، برنامه تغییر ش  امل یک برنامه گس  ترده و هماهنگ توالی ش  ده •

 .و کاربران دادگاه انجام شود  ایهنرادهای حرف، قضا«یهاین کار باید با مشورت قوه   است.  ایهمشاور

ی ت امل قض  ایی برای اطمینان از اینکه هر س  طح قاض  ی در برنامه تغییر براس  ا  ص  الحیت قض  ایی  هاایجاد گروه •

 .کندمیشرکت  

 ن عنصر از اصالحاتای  هایجاد یک گروه متمرکز برای فکر کردن در مورد سازمان و بودج •

 .ازی شوداندهای فای به عنوان یک فوریت در دادگستری و در دادگاه الگانساید راودسترسی   •

الزم باش د تا به طرفین اجازه  فناوری  بالفاص له مجرز به   1یدادگس تر یس لطنت  یهادادگاه  یک دادگاه ت یین ش ده در •

 .اقدامات الکترونیکی را انجام دهند،  با توافق، دهد

 2است.  ارتقا  قضاتاطالعات پیش شرط فناوری  حداقل سطح سواد   •

    ما  ای   یا اقاه  ل گات  -5

ی  هاقوانین خای و روش،  ی گوناگونهااس  ت و هر ایالتی در زمینهها  س  یس  تم قانونگذاری به ت داد ایالت ، آمریکادر

« آمریکا  یکیدادگاه الکترون یراهنما»  کتاباما دولت فدرال نیز اقداماتی را انجام داده است در  . مخصوی خود را دارد

انجام کار دادگاه اس ت که   یبرا یانقالب کردیرو  کی نیا س ت ین دیجد  یتکنولوژ کیفقم   کیثبت الکترون»: آمده اس ت 

مورد ب ه عنوان متن ق اب ل    کی  ک ه هم ه مق االت در    یخواه د داد. ب ه عنوان مث ال، زم ان  رییتغ  ن دهیراه ک ار دادگ اه را در آ

ش رادت دادگاه و ش واهد موجود    ،یقانون نیش  یپ یهاهداد  گاهیاس ناد را با پا نیجس تجو در دس تر  هس تند، ممکن اس ت ا

 شود. جادیا یریگ  میتصم قیتصد  شرفتهیپ یهاستمیاجازه خواهد داد که س  نیآن ادغام کنند. ا یکیدر فرم الکترون

که از ابتدا تا انترا خوانده ش وند.  اندهش د یرس انه، اس ناد طراح کیخواهد کرد. با کاغذ به عنوان   رییتغ زیاس ناد ن  ت یماه

آماده ش  وند.  3یپرتکس  ت ها  یهانکیل قیقابل دس  تر  از طر یهاهیممکن اس  ت در ال  یکیاس  ناد الکترون نده،یدر آ

که آنرا بخوانند   یزیبا چ  ایرا درک نکنند و   یزیمتمرکز ش وند اگر چ  ش تریب  اتیمش اهده جز«  یتوانند برامیخوانندگان  

عبور کند و    اتیجز« نیتواند از امیپرونده آش   نا باش   د،   کی  یهابا جنبه  یقاض     کیمخالف باش   ند. برعکس، اگر  

  ی حت هس تند،اس ناد اس ت که بالفاص له در دس تر    ریبه س ا وندیپها سیکند. پانو  یابیارز  ییرا در س طح باال  هااس تدالل

اس ت که در دهه   یکس ان  یقانون ینیمن کس کننده خوش ب ن،یمانند ا میش وند. مهاه  رهینقاط جران ذخ  ریاگر آنرا در س ا

  4.«اندهاستهاده کرد یکیگذشته از ثبت الکترون

 
1 Royal Courts of Justice )RCJ ( 
2 Kelly Peter, “review of the administration of civil justice, report”, 30th October 2020, p 47 
3 hypertext 
4  McMillan James E. J. Douglas Walker, Lawrence P. Webster, “A Guidebook for Electronic Court Filing” 

,1998, p 6 
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 با گا ی  ل گات یک ا اقاه  ل گات ی ی  اهتلی ات   وبی -6

 :یجنوب  ینایکارول الت یدر سراسر ا   1کیالکترون  یگانیبا یساز  ادهیپ

  ی برا  یکی، اعم ال الکترون2018مبر  ادس      31: از  یدولت  یه ادادگ اه  یه ادادگ اه  یبرا  (E-Filing)  ب ایگ انی الکترونی ک  •

و   یمندبررهبرنامه بربود   نیانجام ش ده اس ت. ا  یجنوب  ینایکارول  الت یا 46 ش رر از 41در   2 (مدنی)اقدامات مش ترک  

 و عموم مردم است.  هادادگاه، به نهع شررستان  اتیعمل  یدسترس

  یی و کارآ  یقرار دارند که دس   ترس     یکیبرنامه ثبت الکترون کی  یابیدر روند ارز  هادادگاهپرونده :  کیپرونده الکترون •

 دهد.می  شیرا افزا یعال  وانیپرونده د یهافرآیند

 ستمیس ونیزاسیمدرن پرونده  ت یریمد

موجود و  3)س ی ام ا (  س اله 5پرونده دادگاه   ت یریمدرن پرونده مد  س تمی: س  یدادگس تر  یهاپرونده ت یریمد  س تمیس   •

  افته، ی  شیداده افزا  ت یش امل امن  ایخواهد کرد. مزا لیابر و وب تبد  یهااز برنامه ایهرا به مجموع یداخل)س ی ام ا (  

 قانون است.  یاجرا  یهاو سازمانها  ادگاهد نیدادگاه و تبادل اطالعات ب  یهاامن به داده  یعموم  یدسترس

 س تمیس    کی یتوس  ه اس تانداردها برا یفروش نده برا  کیدر حال کار با  ییمورد پرونده: اداره قض ا  ت یریمد س تمیس   •

 بر وب است.  یم اسبات مبتن وانیپرونده دادگاه د  ت یریمد

کار گزارش گر   یروین  لیتکم یرا براها  خبرنگار دادگاه در س راس ر کش ور، دادگاه  کمبود:  دادگاه تالیجیض بم د طر  •

به گزارش گر دادگاه،    یعدم دس ترس   لیبه دل  یتکنولوژ نیا  ،یجنوب  ینایاس ت. در کارول ازیمورد ن تالیجیدادگاه با ض بم د

در  تالیجیدفناوری  گزارش دادگاه با   لیکمدادگاه خانواده را کاهش داده اس ت، و ما همچنان به ت یبه ادامه دادرس   ازین

اتاق دادگاه   16در    تالیجیض  بم د 2019  هیرود تا فورمیکرد. انتاار  میخواه  لیرا تکم  یاض  اف  یازهایبه عنوان ن ندهیآ

 .انجام شود  یجنوب  ینایکارول

 ا اقاه بالی  ه زت ا -7

، آمریکاآریزونای    در ایالت   ایوپیدر ش  ررس  تان مار  ییدر دادگاه جنا کیگزارش دادگاه الکترون  یاجرا:  بنیادین راتییتغ

           : یاص  ل لیبه س  ه دلدارد   افتهیبربود   یکیاس  ناد الکترون ت یریمد س  تمیس   ش  دن به  لیبه تبد  میدادگاه تص  م  کارمند

و   ،یدادگاه و عموم  ،یخارج  انیارا«ه خدمات برتر به دادگاه، مش تر -2کارکنان    اتیدر عمل  ش تریب  ییبه کارا  یابیدس ت -1

 مدت. یدهندگان در طوالن  اتیمال یهانهیدر هز  ییجو صرفه -3

 :شد  ییشناسا  یمورد اصل هس  یکیاسناد الکترون ت یریمد ستمیس انجام  یبرا

ت رد  -3ش ود، و می  یزمان منجر به دوگانگ کی  یموجود، که برا یهافرآیندادامه  -2  رس اخت یدر ز  یگذارس رمایه -1

 کار.  میم   یبازساز یچند ساله برا

در بزرگس االن اس تهاده ش د. اس کن پس از س ند  یاز اس کن اس ناد کاغذ  4کوپایدادگاه ش ررس تان مار یمنش    پروژه یابتدا در

نگه   یکیرا به ص ورت الکترون  یکیثبت ش ده انجام ش د. به مدت پنج س ال، کارمند دادگاه هر دو مقاله و اس ناد الکترون

 یدولت و م ل دیجد  نیاس ت اجرا ش د. قوان ازیمورد ن زونایرآ یدادگاه عال  از س ویض مانت نامه که   نیداش ت. چند

 
1 E-Filing 
2 Civil 
3 CMS 
4 Maricopa County Clerk of Court 
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مثال   کیدر اس ناد،   یکیالکترون یامض اها یبرا  یقانون هیرو  کیش د.    جادیا کیکس ب و کار الکترون  یابزارها جادیا  یبرا

 .است 

 ا اقاه  و ا  -8

 : نویسدمیدر دادگاه نوادا  همه   یبرا  یبه حقوق  یدسترس  شیافزا یراه برا 3، 2019  لیآور 4در  مبلیتر  ت یمرد

حتی در س طو  م لی و برای  ، موانع موجود در س یس تم عدالت ، انهتأس هم یی اس ت.آمریکاعدالت یک ارزش اس اس ی 

مطالبات ناچیز و  ، هاپوش ی از هزینهچش م، عبور از مراحل قانونی تغییر نام همچنان وجود دارد.،  ی رایجهاانواع پرونده

، عالوه بر این  تواند مش کلی ایجاد کند.میی مالی هااما م دودیت ،  دش واری اس ت موارد مش ابه بدون کمک وکیل کار 

ممکن اس ت کمتر بتوانند  ، ی کاری و مراقبت از کودکان را در اولویت قرار دهندهاکاری که باید برنامهرای دهندگان کم

غیرممکن اس ت   تقریباً نی را ت مل کنند.ی ت یین ش ده روز انتاار طوالهاش خص اً از دادگس تری بازدید کنند و در س اعت 

که کس ی بتواند در یک اس تراحت ناهار یا قبل از بس ته ش دن از طریق مناطقی که با ترافیک به یک دادگس تری در آن 

 رانندگی کند.، طرف شرر تردد دارند

توانند دس ترس ی آس ان  میها  دولت  برای از بین بردن این موانع وجود دارد.  ایهی س ادهاخبر خوب این اس ت که روش

کنند و تجربه بص ری میاز تکنولوژی مدرن اس تهاده  ها  این گزینه ی کم هزینه س یس تم دادگاه را فراهم کنند.هابه گزینه

ه ا  ح لراه کنن د.میمن کس  ،  روزان ه آنالین را ک ه هم ه ش   ررون دان انتا ار دارن د در زن دگی روزمره خود ب اش   د  7/ 24

آنرا همچنین بار   ش ود.میو فراگیرتر   ترکه به نوبه خود منجر به جوامع عادالنه، کنندمیدس ترس ی به عدالت را تس ریع  

یی  جو ص   رف هدهن د و در م یطی ب ا افزایش ت  داد ک ارمن دان و ک اهش من ابع در وق ت و هزین ه  میرا ک اهش    ه ادادگ اه

،  کنندمیهای جدید دنبال  فرآیندانرژی    تأمینمدرن را برای فناوری ی شررداری که استهاده نوآورانه از هادادگاه کنند.می

 ارزش بررسی دارند.

  سهف سات س      ا پیو  اا ا اخو ست  ا ه ه اته -9

 افزارنرمرا برای س اده س ازی مراحل قانونی با اجرای    ایهاقدامات س اد هش تم قض ایی ناحیه، نوادا،  رک کالدر ش ررس تان  

ک ه در   افزارنرماین   در مراکز خودی اری کم ک حقوقی انج ام داد.  1،م الی ات توربو   دهای  همش   اب  ،  ب ایگ انی الکترونیکی

نوع   20بیش از  ی قانونی به مص  احبه خود هدایت ش  ده برایهابا تبدیل فرم، اس  ت ی مراکز نص  ب ش  ده هاکیوس  ک

ی یک ش خص به طور خودکار  هاپاس   . کندمی  کمک افراد  به، از حض انت کودک تا اخران خالص ه تا بیکاری، پرونده

ت واجد ش  رایم همچنین در ص  ورت عدم س  ؤاالمجموعه   کند.میجاد  ایهبرای تش  کیل پروندی الزم را هاتمام فرم

یی در وقت تش کیل دهنده جو ص رفهاین نه تنرا باعث   کند.میفرد را از مص احبه خارن ،  ص الحیت یا داش تن فرم غلم

 شود.مییی در وقت رد یا انکار و مدارک دادرسی جو صرفهبلکه باعث  ،  شودمی

دادگاه   20با هدایت و راهنمایی را در سه دادگاه از  2)او دی آر(  کانتی همچنین یک سیستم حل اختالف آنالینرک  کالً

این س یس تم زوجین طالق را در موارد مش کوک که کودکان   ن ش ررس تان به ص ورت آزمایش ی اجرا کرده اس ت.ایهخانواد

امکان پذیر ، ی رو در رو بالقوه ناپایدارهابدون موق یت با هزینه کمتری از جیب و ، درگیر مس  ا«ل آنالین خود هس  تند

،  هر یک از والدین جداگانه  از س ویتواند میدهد و میاس تر  را کاهش ، ارتباطات آنالین با ردیابی دیجیتال س ازد.می

 
1 TurboTax 
2 ODR 

http://www.clarkcountycourts.us/
https://nevada.tylerhost.net/SRL/srl/
https://nevada.tylerhost.net/SRL/srl/
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جایگزین  ی حل اختالف  هاترکیبی نوآورانه از روش کنترل ش ود.، با انتخاب یک واس طه خنثی، در ص ورت راحتی وی

کند در حالی که با  میحل و فص  ل س  ریع و منص  هانه را تس  ریل  ،  مبتنی بر قواعد و مدیریت پرونده آنالینفناوری  با  

 دهد.میکارایی دادگاه را افزایش  ، هاکاهش چشمگیر بار پرونده

دادگس تری ص لح    یوس یلهبهرا   "عدالت پیژامه"موس وم به   )او دی آر(، تگزا ، تراویس منطقه در دادگس تری  یهاحوزه

هزار  10ی مدنی زیر هاکوچک پروندهتا ادعاهای   اندهی دادگس  تری ص  لح پیاده س  ازی کردهابیل گراول برای دادگاه

س  اکنینی که برای دادرس  ی دادگاه مجبور به طی  مجاز مدیریت کند.غیری جنایی مانند س  رعت  هادالر را برای پرونده

توانند به یک س کوی ت ت وب دس ترس ی پیدا کنند و در هر زمان از ش بانه روز میمایل بودند اکنون   30مس افتی حدود  

)او دی آر(  فرآیند، به جای اینکه س  ه تا ش  ش ماه برای م اکمه منتار بمانید پرونده خود رس  یدگی کنند.از خانه به 

تواند تنش را کاهش دهد و  میس رولت و س رولت روند کار  ، نه تنرا این ش ود.میبالفاص له پس از تش کیل پرونده آغاز 

به جای اینکه کینه پس از ، د توافق خود را انجام دهندتواننمیبین همس  ایگان که  ، به عنوان مثال،  روابم را نجات دهد

 1تصمیم قاضی داشته باشد.

 ،ه ر ا ت ) ی  ت  ت(ت  و ته تیف ی  پاتژه -10

کند که دادرسی را میبه سمت یک روند قضایی مدرن تالش  هلند  قوه قضا«یه 2 (یآ یا  ی)ک  یو نوآور  ت یهیک شورای  

را برای طرفین دعوا   قضا«یهقوه  (یآ یا ی)ک ، استهاده از نوآوری و دیجیتال سازیبا  در دستر  طرفین دعوا قرار دهد.

یی که برنامه  هانوآوری کند.میکند و ن وه کار قض ات و کارمندان آنرا را بربود و س اده  میدر دس تر  و کاربرپس ندتر 

ب ا س   رع ت بیش   تری انج ام   کن د ک ه مراح ل ق انونیمیآورد ب ه زودی اطمین ان ح اص   ل  میب ه ارمغ ان  (  یآ  یا  ی)ک 

قاض   ی همچنین کنترل بیش   تری پیدا خواهد   .اندهاندرکاران زودتر خواهند فرمید که کجا ایس   تاددس   ت  ش   ود.می

ی دیجیتال های کاغذی با پروندههاکند و وقتی پروندهمیاین برنامه وحدت بیش تری از عدالت را تض مین  ، ب الوه کرد.

 برتر خواهد بود.برای م یم ، جایگزین شوند

ی دیجیتالی الزم برای دادگس تری جدید هاس ازی زیرس اخت کارهای زیادی در پش ت ص  نه برای آماده،  در حال حاض ر

ی هاامکان ارس ال پرونده، در همین حال های کار دیجیتال اجرا ش د.فرآیندت دادی از ، 2015در س ال  در جریان اس ت.

  ای همدیران و م تمدان به طور فزایند فراهم ش ده اس ت.ها  دیجیتالی برای همه دادگاهپناهندگی و بازداش ت به ص ورت 

بس   یاری از کارمندان کارهای مبتنی بر   ی دیجیتالی خود هس   تند.هااز طریق پروندهها  قادر به برقراری ارتباط با دادگاه

ب ه ت  دیالتی دارد ک ه هم ه افراد در قوه  روش ج دی د ک ار نی از   کنن د.میخود را ب ا ک ار ع ادی خود ترکی ب    )کی ای آی(

توجه و فرص ت   این نیاز به راهنمایی مناس ب دارد. ش وند.میبرخی از مش اغل در آینده ناپدید   دهند.میقض ا«یه انجام  

های  فرآیندکافی برای یادگیری ن وه کار با   آموزشهر کس وقت و  و ادامه ت ص   یل وجود دارد. آموزشزیادی برای  

بینن د ت ا بتوانن د ک ارکن ان خود را در این رون د می آموزشم دیران  ق انون ج دی د و من ابع دیجیت الی،  ج دی د ک ار را خواه د دی د

 3.راهنمایی کنند

 

 
1 Trimble Meredith, “3 ways to increase access to justice for all”, April 4, 2019, p 2 
2 Kwaliteit en Innovatie - KEI 
3  HiiL trend report 2016, “ODR and the Courts: The promise of 100% access to justice?”,  ODR Online 

Dispute Resolution, 2016, p 12-71 

https://www.statesman.com/news/20180618/area-judges-make-plans-to-try-out-pajama-court
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 : برنامه اتحادیه اروپا برای دادگاه الکترونیک مبند دو

به   یاروپا مت رد به بربود دس ترس   هیات اد  در اروپا اس ت   1کیالکترون  دادگاهتوس  ه   یاروپا همچنان در راس تا هیات اد

و اقدامات   یاستراتژبرنامه  ،  ش ورا  2در اروپا اس ت.  یکیالکترون  قض اوتی اروپا با ادامه توس  ه هیعدالت در س راس ر ات اد

اس ت که از   اس ت یس   کجاس تیک یایکرد.  ب یتص و   2023-2019دوره   یرا برا یکیمربوط به توس  ه عدالت الکترون

جاس تیک  ایش ود.  می  یالمللبین یمرز  یقانون  یهاکه روش  یدر حال ابدیبه عدالت س اده و بربود می  یآن دس ترس   قیطر

گس ترش   ییو مقامات قض ا  یحقوق  نیها، متخص ص  و به ش رروندان، ش رکت ش ود م دود نمی  ونحوزه خای قان  کیبه 

 متمرکز خواهد شد: یدیبر سه هدف کل  یکیکار بر عدالت الکترون 2023-2019طول دوره  در  .یابدمی

 به اطالعات در حوزه عدالت  یبربود دسترس •

 ها  تر به دادگاهعیتر و سرآسان  یدسترس یرا برا  ییکردن جلسات قضا  یتالیجید •

  ن یب یهمکار  ت یکند تا ارتباطات و قابلمی نیرا تض  م یمل  قض  ا«ی  یهاس  تمیس    یمل  ت یریو مد  یس  از  ادهیپ  یاجرا •

 کند.    لیعضو کشور را تسر  یهاستمیس

 ی یبر لت  ل گات  پوهدا  -1

به اطالعات در حوزه عدالت توس  ه داده ش ده   یبربود دس ترس   یاس ت که برا  یابزار اص ل ،یکیعدالت الکترون پورتال

تجربه کاربر است.   لیبربود و تسر یدر تالش برا ایپو  یهاجستجو و فرم  یشامل صه ات اطالعات، ابزارها نیاست. ا

 3.افت ی  اهدتوس ه و گسترش خو  یب د  یاتیبرنامه عمل یپورتال در ط نیا

    حل  خگ ف     هتپا اه ا اقاه   ل گات یکاسگاسی صر اه صر   -2

قانون، مردم را به حساب    ت یهستند. آنرا با توجه به حاکم5یو ضرور  4بلندپروازانه یهاکنند، سازمانها افتخار میدادگاه

ها در ش ده اس ت. اما دادگاه یقدردان یو به طور کل ازیمورد ن  یقاض   کیدارند. نقش  و حل و فص ل اختالفات نگه می

ش ود  کار با آنرا انجام می  یکه برا  ییها. روشس تندیش ان مطمئن ن یندهآ  ش ان خودخواهانه هس تند و دربارهمورد خدمات

از مسا«ل مربوط به   یاریاترامات، دفاع و قضاوت منجر به بس،  یقانون  ی. پروسه ادعاهاستندیهدف مناسب ن  یاغلب برا

  نی ها تض مکند. روشرا حل نمی یمس أله اس اس   ش هیدهد و هممی شیآنرا، تض اد را افزا  فیتض    یش ود، به جامی هیرو

و بربود   ا یافتد، اما در مقاتهاق می ینوآور ها دش  وار اس  ت.نهیهز ت یریو مد  دنیبه موقع رس   ها  حلراهکنند که  نمی

 ست.  ین  ییتجربه کاربر نرا

  زه یبه مردم کمک کنند و انگ  دیقض  ات با  نجایاس  ت. در ا  یبه ش  رروندان فرد یگزارش متمرکز بر مراحل دادرس    نیا

ن، یمش کالت زمه، یمش کالت همس احوادث، مس ا«ل اش تغال، ، ییروزمره، مانند جدا یزندگ  یمش کالت قانوندهند تا با 

 یازه ای  ک ه ب ه ن  ییه اه ا ب ا روشکنن د. دادگ اه  مق ابل هکردن جرم،    یقرب ان  ای    یق انون  ب ی  در برابر دول ت، ت ق  اتی  ش   ک ا

تمرکز بر حل مس أله  نجایدر ا  یکنند. روند اص لکنند و از آنرا اس تهاده میمی شیباش ند، آزمامیتر  ش ان مناس ب ش رروندان

 
1 E-Justice EU continues developing European e-justice 
2 EU continues developing European e-justice  
3 Council of the EU Press release 6 December 2018 
4 ambitious 
5 essential 
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 زیب ث مخالف. تخص  ص ن  کی قیدر مورد ادعا و دفاع از طر یریگ میتص  م کیکالس   روش    یو حل و فص  ل به جا

 1افتد.میاتهاق 

 

 قوه قضائیه  ی الکترونیک شدن  هااشکاالت و چالش : سوم گفتار

در این زمینه    .قبل از ورود به ب ث الزم اس ت مواردی از اش کاالت مربوط به الکترونیک ش دن را مطر  و پاس   دهیم

یی همچون عدم وض  ع قوانین جامع ومانع در حوزه دادرس  ی الکترونیک،  ها»دادرس  ی الکترونیک با چالش:  خوانیممی

احراز هویت  ی هامنیت اطالعات، ن و   تأمینعدم آگاهی کاربران نس  بت به خدمات دادرس  ی الکترونیکی، ض  رورت  

به روش    از منار اصول بنیادین نیز رعایت ح   ق متداعیین نسبت .  مواجه است و... ی الکترونیک  هاکاربران در دادرسی

گیری قض ایی، امنیت  ایجاد تناس ب میان زمان رایانه با توانایی بش ر، جلوگیری از دخالت هوش ناپویا در تص میم س نتی،

ن  ایهرس د با توجه بی مرم باید مدنار قرار گیرد. لذا به نار میهاش بکه و حهظ حریم خص وص      ی به عنوان چالش

تواند به موازات این ناام  بلکه می  یس ت به برچیدن کامل ناام دادرس ی س نتی ن ، ناام دادرس ی الکترونیکی قادرهاچالش

همچون: تقابل با    ییهابا چالش  کیالکترون یدادرس  »:  اندهو یا اینگونه نوش ت  2حرکت کرده و کارایی آن را بربود ببخش د.

فقدان   ،یبریس ا  ت یفقدان امن ،یش دن دادرس   یکیکاربران نس بت به الکترون  یمنص هانه، عدم آگاه یدادرس    یاس تانداردها

   3«مواجه است.  کیالکترون یدادرس  یضمانت اجرا

 از بین رفتن اطالعات: اول مبحث

آتش س  وزی، اش  تباه  ، تخریب ، تر  از بین رفتن اطالعات در الکترونیک اس  ت که با هک مس  أله،  یکی از اش  کاالت

ش دن   یکیالکترون یهااز چالش  یکیرفتن اطالعات  نیاز بد. ممکن اس ت اطالعات از بین بروها اش خای و امثال آن

دارد  یاطالعات اب اد مختله  ت یرفتن اطالعات و امن  نیاز ب ایش ود ترس اندن از هک و میاس ت و در انتقاد از آن مطر  

مرم   یافزارنرمهر    ای  و    یهر پلتهرم  یآنچ ه ک ه برا  ق ت یآن را ح ل کنن د در حق  دی  ب اه ا  پلتهرم  هی  مرحل ه کل  نیک ه در اول

رفتن اطالعات  نیام ا و از ب رییاز هرگونه تغ  یریش  گیپ نهیکاربران در زممدیران و  به   ی«بخش    نانیاطمارا«ه »اس  ت  

 یو س خت افزار و ش بکه اس ت که مقوالت مختله افزارنرم هیاطالعات« از اص ول اول  ت ی»امن اس ت که  یدر حال نیات.  اس  

اس ت    س انیافزار نو همه نرم یبرا  هیاول هیص  تو  رور«یو »م،  نیو آفال  و ی»بک آپ« ال  ایو  بان«یدارد از جمله گرفتن »پش ت

 د.  باشنمی یتیامن یهاحسا  موظف به انجام آن در صدر دستورال مل یهاافزارمرندسان نرم  خصوصاً

 
1  HiiL trend report 2016, “ODR and the Courts: The promise of 100% access to justice?”,  ODR Online 

Dispute Resolution, 2016, p 12-71 
 زیی، پا3، شماره  2دوره    ،یفصلنامه مطال ات علوم اجتماع  ران،یدر حقوق ا  کی الکترون  یدادرس  گاهیپور منصور، اکبرپور ن مت اله، جا  عشق   2

 158-143، ی 1395
 زیی، پا87َ، شمار24  َدور   ،ییحقوق قضا  دگاهیفصلنامه د  ران«،ی الکترونیک در ا  یدادرس  یفرارو   یهابابک، » چالش  یاکبر، پورقررمان  یلیاسم   3

 59-29، ی 1398
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  - 1 :بلکه در اطالعات حس  ا ، بک آپ از س  ت یاز اطالعات ن  ص  رفاًتوجه داش  ت که »بک آپ«    دیراس  تا با نیا در

»بک آپ« ش بکه    یحت -5و   هاسیس رو  -4ها افزارنرم -3  ...و  چیس و   یس رورها و س خت افزارها -2اطالعات حس ا   

  . شود دهیالزم است تا تدارک د زیو ارتباطات ن

که از  یکنند در حالمی هیتر  بان«یارتباطات »بک آپ« و »پش ت یبرا  یدر حال کار هس تند حت  هابانک  یعنوان مثال وقت به

 یدارند که اگر اتهاق  اریرا در در اخت گرید  یشبکه ارتباط نیچند یهمزمان شبکه و حت ،کنندمیاستهاده    داریشبکه پا کی

و هر کدام از   کنندیم  رهذخی  نقطه چند در همزمان  زنده« – و یرا به ص ورت »ال تآنان اطالعا .  افتاد از آن اس تهاده کنند

  ن ی بنابرا د.رنیگ می  بانیروزانه و... پش ت،  یس اعت  ایآن را پوش ش خواهد داد همچنانکه به ص ورت نوبه یگریبرود د نیب

از آن اس تهاده  ها  و برنامهها  روزه الزم اس ت همه س ازمانام هاص ول اس ت ک  نیتراز مرم یکیدر اطالعات    ت یاص ل امن

حجم امثال آنرا   ایرفتن اطالعات و  نیو از ب  یس خت افزار مش کالتش دن  یروس  یو  لیکنند و در برابر خطرات از قب

 د.  حهاظت داشته باشن

اص طال   نای هاس ت ک  یکیالکترون  یهاو س امانه افزارنرم مس ألهمقوالت در   نیتردهیچیاز پ یکیمقوله حهاظت    ،نیانابرب

  تیمطر  اس ت بدون امن زین  گرید یهامیکه در قانون کار و در م  یهمان اص طالح «ب د کار  ت یاول امن»مش رور اس ت 

بودن ندارد همچنان   کیبه الکترون یارتباط نیاما ا  ردیگ یصورت م  اهاست که گ  یها اشتباه مطلقمقوله نیوارد شدن در ا

 د. کپسول آتش خاموش کن قرار دهن  کیکردند که میگاه فراموش   زین  یکاغذ  یهایگانیکه در با

  ی نس  بت به جار،  بانیپش  ت  یهانهیکاهش هز  «یریگ   بانیدر مقوله »پش  ت ک«یو »الکترون «ی»کاغذ  نیمرم تهاوت ب نکته

،  بانیپش ت  یگانیهر با  «ی»کاغذ س تمیدارند اما در س    یکم نهیهز،  یگانینس بت به کل با  بانیپش ت  یها وس رورهادرها  ،اس ت 

 نیو بر هم  س ت ا ایهانیامور را  یتخص ص    یهااز ش اخه  یکی ،اطالعات  ت یامن  سیتدرد. دار نهیهز، هیاول  زانیبه همان م

قانون جرا«م »د. توان به قوانین ذیل اشاره کرمیشده است از جمله   تأکید  بر آنایران، در مواد مختلف قوانین   زیاسا  ن

مب ث  ، یو مخابرات  ایهانیرا  یهاو س  امانهها  داده  ت یص   ت و تمام  هیدوم جرا«م عل  فص  ل، 1388مص  وب ، «ایهانیرا

  ا ی  ه ا  و اخالل در داده  ب ی  تخر»مب  ث دوم  عنوان    اس   ت وه ا  مربوط ب ه تب دی ل داده  7و    6از م اده    ایهان  ی  ج  ل را  کمی

 ت.  انگاری شده اسدر این رابطه جرم  10تا   8ی« که از ماده و مخابرات  ایهانیرا  یهاسامانه

جرم انگاری نس  بت به اقدامات خالف   1382مص  وب   ی«کیقانون تجارت الکترونی مختلف »هادر قس  مت همچنین 

گونه الزام به پرداخت  نای 87آنکه حتی »س  رل انگاری« مطر  ش  ده و در ماده  تروجود دارد از همه مرمها درباره داده

مؤس  س  ات   س  تمیض   ف س     ایدر اثر نقص   یکیهرگاه در بس  تر مبادالت الکترون - 78  مادهخس  ارت گردیده اس  ت »

به اش خای وارد ش ود، مؤس س ات مزبور    یخس ارت ،یکیارتباط الکترون  یکیزیقطع ف جهیبه جز در نت ،یو دولت  یخص وص  

ص ورت   نیدر ا که دافراد باش    یاز ف ل ش خص    یخس ارات وارده ناش    نکهیباش ند مگر امیمس ؤول جبران خس ارات وارده  

 «اشخای خواهد بود. نای  هجبران خسارات برعرد

 

 یو دعاو تیمختلف شکا یهامردم با روش   ییعدم آشنا: دوم مبحث

  از جمله در قوه قض  ا«یه  ایهدر هر عرص  ه و زمین  یمجاز ری از فض  ایببررهکه همواره در رابطه با    یمش  کالتاز  یکی

گونه مطر    نیبد م موالًکه    اس ت و طبقات م روم جام ه   ریو عش ا  انییروس تا  یدس ترس  ادعای عدم   ش ودیمطر  م

ن داش   ت ه و خالف آن  مط ابق ت   رانیا  اتی  گزاره ب ا واق   نیاد.  امک ان ات را ن دار نیاز ا  یرگیش   ود ک ه آن ان دانش بررهمی
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  ی علم یه اهی أتو    یانی  م رانیم د، ارش   د رانیاز م د  ی یاس   ت ک ه در عم ل وجود دارد هم اکنون بخش وس      یزیچ

 د. ندار  یفراوان  وریبرره  یهستند که دانشمند و توانمند  یروستازادگانها  دانشگاه

اند ناطق ماندهم همان درکه   ریدر روس تاها و عش ا  خص وص اًنقاط کش ور و   یکرده در تمام لیجوان ت ص  ها  ونیلیوجود م

  ی زه ایاگر ب ه م  امروز. وجود دارد  یعلم  ت ی  ریم د  یبرا  یده د ک ه توانمن دمیان د نش   ان  آم دهتربزر   یه اب ه ش   رر  ای  و  

هس تند  دانش مندی   از آنرا روس تازادگانِ  ی یکه بخش وس    دید  میخواه میآن نگاه کن  دیو خاس تگاه اس اتها  دانش گاه  یعلم

 ریدس ت کم گرفتن جام ه، و ت ق  و این از افتخارات کش ور اس ت  دهدمی لیرا تش کایران بزر     بنیاد علمی کش ور هک 

 ت.  شده، و سرعت توس ه را کند کرده اس  ی، تنرا موجب عقب افتادگ انریزبرنامهاز سوی آن 

هرچند با کش ورهای  کش ور،  در   یاجتماع یهامردم از ش بکه  یورو بررهها  در روس تاها و ش ررس تان  نترنت ینهوذ ا  ب یض ر

ری از اینترنت و موبایل و  گیایرانیان در زمینه برره .را دارد  نترنت ای هس ران  نیتراز پرمص رف  یکاما ی ،دیگر فاص له دارد

قبولی در جر ان قرار دارن د ک ه اگر هر اق دامی ب ه آن ان واگ ذار اداری و علمی در س   طح ق اب ل    تج ارت الکترونی ک و امور

نش انگر این واق یت    ،نمایند آمارهای نهوذ موبایل و اینترنت در کش ورمیور  به س رعت به آن روی آورده و برره، ش ود

ا مش اهدات ام، ش ودمیار قط ی و دقیقی از ض ریب نهوذ اینترنت در کش ور ارا«ه نمآ  هاس ت هرچند باید اذعان کرد ک 

ض ریب نهوذ ،  گیر ش ده اس ت همه تقریباًن ض ریب نهوذ بس یار فراوان اس ت و ای هدهد ک میعینی و رفتارهای مردم نش ان 

اقدامات  ، تا اداری و مالی  آموزشاز ، ورام هگیری کرونا بش  دت رش  د کرده اس  ت و در همفض  ای مجازی در پی همه

برترین استهاده را نمود و امور قضا«ی ، فراوان نیز هست اما باید از آنچه وجود دارد مشکالت  طب اًفراوانی شده است و 

 د. نیز در این زمینه مرم هستن

 

 الزام به معاضدت الکترونیک:   اولبند 

امکانات   نای  هاز جام  یبخش    نکهیا لیتوان به دلمیامکانات هس تند و ن یافراد جام ه دارا  ت یاکثر  باید توجه داش ت که

  ن یبا کمترها  نت   یکاف  نیترکیتوانند در نزدمی،  م رومین از امکانات فضای مجازیوم کرد رکل جام ه را م   درا ندارن

فراوان از جمله   نهیالزم است هز  ییمجتمع قض ا کیوآمد به  رفت  یکه برا یرا داش ته باش ند در حال  یترس  دس   نیا، نهیهز

ی  هابا روش  نیبنابرا .برود  نیاز حقوق روزانه آنرا ازب یمین  دیاز وقت خود را بگذارند که اگر کارگر باش ند ش ا  یبخش  

  حق به   یش تریب  رعت با س  آنان  خواهد ش د  جادیو ناتوان ا ریافراد فق یکه برا یمجاز یفض ا هزینه درس رل و آس ان و بی

ی و بص ورت  مجاز  یفض ا قیاز طر  یوقت  قهیوث  رشیو پذ ارزیابی،،  یگذار قهیوث نکهای  هاز جمل  .دیخواهند رس    شیخو 

 د.  ابییبه شدت کاهش م، برای رفتن از این اداره به آن اداره، اقشار ض یف یهانهیهز  تمام الکترونیک انجام شود

وکالت   ایو   یدادرس    یهانهیمختلف قرار داد همچنان که در هز یهادر مکانرا م اض دت مختلف  توانیض من آن که م

در   تریکم  یهاپرونده یدارا م موالً  ،افراد م روم  نک های  هبا توجه ب  و    ردیآنان م  اض   دت انج ام گ   یبرا  دی  طبق قانون با

 مشکالت  جهیکم است و در نت اریو اموال آنرا بس ییدارا  رایدارند ز تریکم  یهاهستند و دادخواست  ی مختلفهادادگاه

داری یا س رقت و تراجم  کالهبرهرچند در امور کیهری ممکن اس ت مورد  ابدیمیکاهش   زیآنرا  ن  یهاآنرا و درخواس ت 

مختلف   یهانهیدر زم  یاختالفات ی یبه طور طب و  یی داش ته باش ندهاو در نتیجه دادخواس ت   و امثال آن قرار گرفته باش ند

تض مین ،  الکترونیک  یوس یلههو حق دادرس ی آنان را ب انجام داد  یاژهیآنرا اقدامات و یبراالزم اس ت  خواهند داش ت که 

 د.  کر
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 یتکنولوژ  نیاستفاده از ا یو مقررات الزم برا  نیعدم وجود قوان: سوم مبحث

عدم وجود قوانین در رابطه با فض  ای ،  ش  ودمیری از فض  ای مجازی مطر   ببرره خص  وییکی از اش  کاالتی که در 

»جرم   خص وص اًمجلس و نرادهای مختلف در ص دد قانونگذاری و  ،  باریک  وقت  مجازی اس ت که موجب ش ده هر چند

روزرس انی« ش ده و  قوانین ایران »به، فض ای مجازیی حض ور هاانگاری« بش وند این در حالی اس ت که از اولین س ال

ها  حتی آ«ین نامه.  تواند راهگش ا باش دمیی مختلف »فض ای مجازی« وجود دارد که هر کدام هاقوانین بس یاری در زمینه

 :توان به موارد ذیل اشاره کردمیو قوانین خای در این عرصه وجود دارد که  

 1381/ 02/ 29  وزیران در خصوی سیاست تجارت الکترونیکی جمروری اسالمی ایران هیأتمصوبه   •

 1382/ 10/ 17مصوب  یکیقانون تجارت الکترون •

 1388/ 03/ 05  (ی)فصل پنجم قانون مجازات اسالم  ایهانیقانون جرا«م را •

(  54( تا )1»ش ماره مواد ): داردمیکه مقرر   1388/ 03/ 05مص وب   ایهانیقانون جرا«م را 55بر اس ا  ماده : ش ود  توجه

مناور   ایهانی( با عنوان فص ل جرا«م راراتی)بخش ت ز ی( قانون مجازات اس الم782( تا )729قانون به عنوان مواد ) نیا

داش ته و   ت یرس م،  دو قانون نیاز ا کی( اص ال  گردد.« هر 783به ش ماره ) ی( قانون مجازات اس الم729و ش ماره ماده )

 ت.  کرده اس رییو شماره مواد آن تغ  نیفقم عناو

 1393/ 07/ 08 مصوب –قانون آیین دادرسی جرا«م نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی   •

 (1393/ 5/ 13مصوب ) آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکیجمع نامهآیین •

 1387/ 11/ 06 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات •

 ت.فضای مجازی و اسناد الکترونیک و امثال آن آمده اس، رایانه مسألهها و قوانین فراوان دیگر که در آن

  

   یخصوص م یحرعدم رعایت : چهارم مبحث

ش ود این اس ت که در فض ای مجازی حریم خص وص ی مورد تراجم  مییکی از اش کاالتی که به اس تهاده از فض ای مجازی  

قانونی در اختیار دیگران قرار  غیراطالعات ش  خص  ی اش  خای  ، با هک و نهوذ، گیرد و در بس  یاری از مواردمیقرار 

د.  گیرمیی قض ا«ی الکترونیک باش د در اختیار دیگران قرار هاو اگر پرونده  ش ودمیگیرد و یا در س طح وس یع افش ا   می

ها  نهینداش ته و در همه زم  قض ا«یهاختص ای به قوه   یمجاز یدر فض ا  یخص وص   میحر مس ألهگهت که    دیبا نهیزم نیدر ا

 د. یآن را د دیوجود دارد و در دو جرت با

ابالغ    لیاز قب یآگر  کی  یوقت قبالً رایز  ت اش خای ش ده اس    ی«خص وص   میحر»  ت یموجب تقو   یمجاز یآنکه فض ا :اول

و بس تگان و خانواده و    گانیاز همس ای  ش د ت دادمیبه درب منزل آورده  مأمور  لهیحکم ش خص به وس    ایو  هیاحض ار  ای

و از س وابق   کردندیم دایپ ت ذهنی، ابالغ ش دهبه او  مس أله نای  هک   یو نس بت به ش خص    دندیدمیآن را حتی کودکان وی  

به او اطالع   اًمبه ش خص وی و مس تقی  ص رفاًو   حل ش ده اس ت  مس أله نیا  کیلکترونش دند امروزه با روش امیاو مطلع 

 د. شونمیاشخای دیگر مطلع ن، شود و اگر خودش نخواهدمیداده 

خود آنرا مورد   یاز اش خای دارند که برا  یقرار گرفته و آنرا اطالعات فراوانها پلتهرم  اریدر اخت  یخص وص   میحر :دوم

، فعربه  ند و اهوجود داش ته و مردم با آن کنار آمد مس أله نیاها نهیدر همه زم  ردیگ میس و  اس تهاده قرار  ایو   یرببرره

  . باشد یا بخش خصوصی دولت   اریکه در اختاندهرفتیپذها  نزد سامانه خود را یخصوص میحرو ذخیره است  تبدیل شده  
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آن را با تمام  بود و اگر حاوی موارد خای بود،  شخود  برایی هر فرد آلبوم شخص ،گذشته هایدر زمانبه عنوان مثال 

 آلبوم  اما امروزه  کردمیخود را حهظ  یاس  ناد ش  خص    ایداد و  میقرار ن گرانید  اریدر اخت م موالًو   کردیقوا حهظ م

مختلف    یاجتماع  یهاش بکهو در ها انهیتلهن همراه و را  یهایگوش    یهانیآنرا در دورب یوجود نداش ته و تمام  ش خص ی

 یقرار م گرانید  اریدر اختبا رض ایت خودش ان  ، افراد خص وص یکامالً  ی  زندگ  اب اد وس ی ی از جهیش ود در نتمیارس ال 

قرار  یی  هاس امانه  اریخود را در اخت یخص وص   میحر زانیم  نایهاس ا  ش کل گرفته اس ت ک  نیو عرف جام ه بر ا  ردیگ 

 ت.  اعتماد کرده اسداده که به آنرا 

 و مقرراتگذارد  می  گرانید  اریمختلف نموده و آن را در اخت  یهااطالعات استهاده نیاز اها  آن است که پلتهرم ت یواق 

اروپا م س  وب ات ادیه  از س  ویاطالعات    یش  خص    یهاحهاظت از داده یبرا ی مرمبرنامه قانون کی 1آر یپ ید یج

پلتهرم که از اطالعات افراد    هیاز آن کل شیتا پ  راید زردر عمل ش کس ت خو اما  کرد   اوانتالش فر نهیزم نیش د و در امی

آر از افراد اجازه گرفتند که   یپ ید یج  نیبر قوان هیکردند با تکمیهم هرگز اس تهاده ن  دیکردند و ش امیاس تهاده  احتماالً  

انجام  خواهندیگرفتند که هر آنچه م  دیس  ه ض  ا ام  چک با قت یهمگان قرار دهند و در حق  اریاطالعات آنرا را در اخت

  ی توجر  ایرا ،  مانند قبل خود یخص وص    میحربه که  نیش ده توس م عرف اس ت ا رفتهیپذ  ت یآنچه که واق   نیدهد بنابرا

 د. دهیم  ت یرضااستهاده از آن به  ایکنند و  مین

،  قانونیکامالً به ص ورت  ،  هس تند همان ابتداها ملزم به اس تهاده از آنعرفاً  ی مرجع و بزر  که کاربران  هاامروزه س امانه

د.  ش  و میم روم ،  از خدمات آن پلتهرم، گیرند که با دیتا هر نوع اقدامی انجام دهند و اگر کاربرآن را رد نمایدمیاجازه  

ی اینترنتی ه اوقتی ش   م ا برای اولین ب ار ب ه آدر ،  پس از تص   وی ب قوانین ج دی د حه اظ ت از داده در ات  ادی ه اروپ ا

  ؛دآیمیبرای شما  ،  ارا«ه کرده است  ن متن که یاهو نیوزای  همشاب، رویدمی

اروپا، ما  هیحهاظت از اطالعات ات اد نیاس  ت. با توجه به قوان  2س  وگندی  هاز خانواد  یدر حال حاض  ر بخش     اهو ی

  ی تا از جستجو  میرا در دس تگاه خود نصب کنها  یتا کوک  میدار ازیش ما ن  ت یما به رض ا  ی)س وگند(، فروش ندگان و ش رکا

 نمادر م ص  والت غاتیتبل  یریگ و اندازه  یس  ازیمرور در جرت درک منافع ش  ما و ش  خص     یهاش  ما، مکان و داده

اطالعات به ش ما    چگونه دهد.میارا«ه  زیما ن  یش ما در م ص والت ش رکا یش خص   یغاتی. س وگند به تبلمیاس تهاده کن

 د. آورمیرا به ارمغان   یغاتیتبل اتیتجرب

من ص ر به فرد خود را با   غاتیاوقات، ما تبل ی. گاهمیتجربه در م ص والت ما را ارا«ه ده  نیبه ش ما برتر  میخواهمی ما

دهد. میما و م صوالت شما نشان    یهات یدر سا شما ت یبر اسا  ف الو در مورد منافع خود  یآموزش یهاارا«ه حد 

در   نمایس    نیترنش ان دادن مناس ب   یاز مکان ش ما برا  د،یکنمی  جس تجو  لمیف  کی یکه ش ما برا  یبه عنوان مثال، هنگام

که ممکن   یمش ابر  یهالمیف یبرا  غاتینش ان دادن تبل یاطالعات برا نیاز ا نی. ما همچنمیکنمیش ما اس تهاده  یکینزد

  ی ش خص   غاتیتبل .دیبدان  ش تری، بهاداده نیاس تهاده از ا  ی. در مورد چگونگمیکنمیاس تهاده    ببینید دیبخواه ندهیاس ت در آ

 د.  یکن  افت یمورد اعتماد ما در  یرا از شرکا

 دیدهمیکه ش ما اجازه   یش وند. هنگاممی  یش خص  ها  اس ت که آن یم ن  نایهب س ت،ین ش تریب  یهایآگر  یبه م نا نیا

توانند میدهند، ارا«ه دهند، میما انجام   یهات یکه در س  ا  یمش  ابر یهاداده یجمع آور یرا براها  یما کوک   یش  رکا

 
1 General Data Protection Regulation (GDPR) 
2 Oath family 

https://guce.oath.com/redirect?to=https%3A%2F%2Fmydata.oath.com%2F%23meetoath&brandDomain=uk.news.yahoo.com&brandId=4t0hdntbfn60t&tos=eu&step=eu_singlepage&sessionId=3_cc-session_d9969a36-187c-42dd-becc-25900052c558&userType=NON_REG
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مانند م امالت مربوط به اس  ت  کنند مطابق با منافع ش  ما  می  رما ارا«ه دهند که فک  یهات یس  ا یخود را بر رو غاتیتبل

در مورد ن وه اس تهاده از  . ش مات امالت آنرا با    لیو ت ل هیگزارش و تجز  ،یریم ص والت مورد عالقه ش ما، اندازه گ 

داده با   یگذاربه اش تراک    یهاتا انتخاب دی« را انتخاب کنهانهیگز ت یری»مد  نهیو گز دیبدان  ش تریاطالعات از ش رکا ب نیا

 شود. میما تنا  یشرکا

خود    یهاو برنامه  هات یبه س ا  دیتوانینم  ص ورت  نیاغیردر    د،ی« را انتخاب کنOKادامه اس تهاده از م ص والت ما »  یبرا

  ی . برادیانتخاب کنها  نهیو انتخاب گزها  اس تهاده از داده  میتنا  یرا برا  "هانهیگز  ت یریمد"  نهی. گزدیداش ته باش    یدس ترس  

در هم ه   نیاز تکرار ا  یریجلوگ   ی. نکت ه: برادی  مراج  ه کن  یخص   وص      میب ه مرکز حر  م ات،یو تنا  ش   تریاطالع ات ب

«ی هاو پلت فرم،  یاهونیوزیی مانند  هاس امانه، گونه که مالحاه ش د همان، دیخود، به حس اب خود وارد ش و   یهادس تگاه

گیرند و هر نوع اقدامی که نس بت به »حریم خص وص ی« اش خای میهمان ابتدا اجازه کامل  ،  هامانند واتس اپ و امثال آن

 ت. انجام دهند »سبق رضایت« داشته اس

 

 

 

 

 

 سوم: فصل

 ها و الزامات دگردیسی دیجیتال در دادرسی عادالنه سامانه

 

 

 عادالنه یدر دادرس  تالیج ید یسی ها و الزامات دگردسامانه گفتار اول: 

  یدادرس یهاوه یها و شدر روش نی ادیبن رات ییدوم: تغ گفتار

 یدر دادرس  یمجاز  یفضا ندهیمشکالت، جرائم و آسوم:  گفتار
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ها وجود دارد؟ آیا های متنوعی پاس    خواهیم داد: آیا ض  رورتی بر »ص  الحیت م لی« دادگاهدر این فص  ل به پرس  ش

  « کیالکترون  ارجاعرا با حذف »مکان فیزیکی« انجام داد؟ » مختلف  یهابه دادگاه «کیدادخواس  ت الکترون»  حقتوان می

از طریق اینترنت  ها  در دادگاه  «لیداش تن وک »و   «دفاع حقدارد؟ » تقلدادگاه مس    ای باها چه رابطهبر حس ب ص الحیت 

  روش ها«ی دارد؟  ی چه ت ارضمجاز یآن در فض  ا یریگیو پ «برا«ت   اص  لش  ود؟ »یابد یا »تض   یف« می»ارتقا « می

؟ ها هس تندیدس ترس    نیا یحام  ی«المللبین »مقررات ایآ؟  س ت یچ »دادرس ی الکترونیک« نهیدر زم «مختلف  یکش ورها»

ها(  کالنتری؟ آیا ض رورتی به مراج ه دادخواهان به ض ابطین »قوه قض ا«یه« )ش ودچه می  «کیاس ناد الکترون  ت یس ند»

توان به آن یا میآتوان این مرحله را حذف کرد؟ نقش هوش مص  نوعی در روند قض  ا«ی چیس  ت و  وجود دارد؟ آیا می

 اتکا  کرد؟ 

 

 هیدر قوه قضائ  تالی جید یسی ردالزاماتِ دگ :اولگفتار 

 دگردیسی دیجیتال   قانون الزاماتِ: مبحث اول
، ام  ا  ه اگم ش   دن پرون ده،  ه اان داختن پرون ده  پسو  پیش  ،  اغ ذی بودن کلی ه مراح لک  ،  ه افراوان پرون ده  مش   کالت

و گذش ت زمان حق  ها  رس یدن ابالغدیر ،  هانرس یدن ابالغ، ابالغ مش کالت، ی قدیمی و ض ایع ش دن حق مردمهاپرونده

ص دور ، از روند اجرا«ی و رفتار قض ات و کارکنان و ض ابطین  عدم امکان بازرس ی کامل ،دادرس یزمان اطاله ،  اعتراض

 د.  بو ،  و نشناختن مرجع صاحب صالحیت ها  مشکل دسترسی به دادسرا ،قرارهای بیروده و اعزام به زندان

و ارتقا  ها  وآوردن رایانه به تمامی قس مت   کیحرکت به س مت الکترونآغاز ش ده و  اقدامات مثبت ،  وض  یت کنونیدر 

و مراحل مختلف رس یدگی و  ها اما روش دادخواس ت و پیگیری پرونده،  س طح دانش کارکنان و مردم ش روع ش ده اس ت 

 ایجاد دفاتر قض ایی،  الکترونیکمکاتبات نیمه ،  همچنان با مراج ه و بس یاری از امور نیمه الکترونیک اس ت ، اجرا  حکم

الت کاطاله زمان و جابجا«ی ص ف، نه از بین بردن آن و بس یاری از مش  ، ی دادرس یهاافزایش هزینه، هابدون نیاز به آن

 ت.  دهد که قوه قضا«یه دگردیسی نداشته اسمینشان ، دیگر

 

 زیرساخت قوانین: اول بند

 دا و   ام  اقاا سی ا جیگا  -1

و   ایهی( رایانهای )س یس تمهااس تهاده از س امانه»تص ریح دارد:  1392مص وب  قانون آیین دادرس ی کیهری   175ماده  

مخابراتی، از قبیل پیام نگار )ایمیل(، ارتباط تص   ویری از راه دور، نمابر و تلهن، برای طر  ش   کایت یا دعوی، ارجاع  

پرونده، احض  ار مترم، ابالغ اوراق قض  ایی و همچنین نیابت قض  ایی با رعایت مقررات راجع به دادرس  ی الکترونیکی  

، ش ود از جمله »دادخواس ت از راه دور«میاد »دگردیس ی دیجیتال« را ش امل  به تنرا«ی تمامی اب ،  این ماده  1«بالمانع اس ت.

در این ماده واژه »بالمانع« برای همه اقدامات  ،  ترین راه برای رس یدن به »حق دادرس ی« در فض ای مجازی اس ت که مرم

 
قانون    ی،جمرور   استیر  یو مقررات م اونت حقوق  نیو انتشار قوان  حیتنق   ن،یو مقررات م اونت تدو  نیقوان  یعموم  یرساناطالع  یمل  گاهیپا  1

 1392 مصوبی هر یک یدادرس نییآ
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پذیرند و همچنان با »دفاتر میبه کندی این »مجوز« را ، قض ات و س یس تم انهورماتیک قوه قض ا«یه،  اما در عمل، بکار رفته

 . اندهفقم م ل مراج ه را »تغییر« و هزینه را »افزایش« داد، الکترونیک قضا«ی«

 ضاتهت دوه دضائیه ش ا ه هتات -2

  - 2           دستیابی سریع و دقیق قضات به اطالعات -1از امکانات ذیل برخوردار است:   فضای مجازیقوه قضا«یه در 

کاهش هزینه و    -3  مردم به دادرس ی و عدم ت طیلی دادگاه  یادس ترس ی ل اه، هاو زمان  هاتمام مکانف الیت قض ات در 

  .هابررسی سریع و دقیق و علمی پرونده –5 1 وکالقضات با کارشناسان و    ترارتباط راحت   -4زمان دادرسی 

از ابتدا تا انترای پرونده و »بدون مراج ه« و   2»قوه قض ا«یه همراه«  مس ألهآن چه در این ت قیق درص دد اثبات آن هس تیم 

مطر    یمجاز یدر فضا  کیتمام الکترون هیدر خصوی قوه قضا«  آنچه»بدون کاغذ« است که تمام مراحل را انجام دهد  

 .در دستر  همگان است ، ساعت شبانه روز 24که هیچ گونه ت طیلی نداشته و در تمامی   ایهقوه قضا«ید.  شو می

 راتییرا با تغ یکیزیف راتییاس  ت درس  ت به مانند آن که تغ  ییروبنا راتییتغو  فراتر از ت ول  ،  3تالیجید یس   یدگرد

خود را   ت یماه  اندهش د  ب یترک  گریکدیچند عنص ر که با    ایاز دو  کی  هیچ 4ی  کیزیف  راتییدر تغ  میکن س هیمقا  ییایمیش  

  گونه نیا  5ییایمیش   رییش ود اما در تغمیبه نان   لیگندم تبد ابدیمی رییتغ گریبه ش کل د یکه از ش کلبل دهدیاز دس ت نم

 زیها متض  اد نکه گاه با آن  دیآیاز آن دو به وجود مغیر یعنص  ر، ش  وندمیترکیب   گریدو عنص  ر با همد یوقت  س  ت ین

نه ترکیب فیزیکی و نه تغییرات ،  آن چه از ترکیب تکنولوژی و انس  ان مدرن در قوه قض  ا«یه مورد انتاار اس  ت   .اس  ت 

تغییرات ماهوی  ، روش و منش دادخواس ت تا ص دور حکم و اجرای احکام  اص والًش کلی اس ت بلکه بر این باوریم که 

 د. پیدا نمای

  لز مات دا و ی با اقاا سی ا جیگا  اه دوه دضائیه -3

در قوانین مختلف تکلیهی آمده است  ،  اما با مهروم دقیق،  نه با این واژه، آن چه در خص وی دگردیسی دیجیتال بیان شد

عدم ،  دادرس  ی و مراحل آن را حل نماید مس  أله،  ی عمومیهاکاهش هزینه،  بدون کاغذ،  مراج هبدون  ،  تا قوه قض  ا«یه

 .  مانع ت ول واق ی در الکترونیک قوه قضا«یه شده است ، ی قدیمیهایا ت ارض منافع و یا ماندن در روش، درک ص یح

  ات اهقاه ت حر دضائی  ر هه  -4

مس ئله اطالع  6  1393/ 08/ 10  مص وب – یکیالکترون یمس لح و دادرس   یروهایجرا«م ن  یدادرس   نییقانون آ 653ماده  در 

در حالی اس ت که الزم اس ت   ،رس انی از قوانین و مقررات و برخی موارد دیگر در »درگاه ملی قوه قض ا«یه« مطر  ش ده  

)اعم از ها  انجام ش   ود و »درخواس   ت« «نترنتیای  واحد هدرگا»از یک  و روند اجرا«ی امور قض   ا  ، کل امور قض   ا«ی  

دادخواس  ت یا اس  ت الم و هر خواس  ته دیگری( در همان پذیرش ش  ود و تمام اتوماتیک در کمترین زمان ممکنه و با  

دیوان  ، ی مختلفها« به اتوماتیک و با هوش مندی به قض ات دادگاههاپاس   دریافت کنند و »دادخواس ت ، کمترین هزینه

 د.  ت صالح دیگر شو عدالت و یا هر قسم

 
 83، ی 1383ترران، چاپ اول،  باگرانید یهنر یمؤسسه فرهنگ ،یجام ه اطالعات یبه سو   شیحاتم، پ دینور س  یم مد و مردو انیفت  1

2 Mobile Judiciary 
3 Digital Metamorphosis 
4 Physical change 
5 Chemical compound 
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 یاز فض ا  یرگیبررهعادالنه« اس ت با    یارکان »دادرس   نیترکه از مرم  یدر مراحل دادرس    یطرفبیدر چنین ص ورتی،  

ی مراج ات مکرر با اینترنتی ش دن امور و در نتیجه »دس ترس ی  هاو کاهش هزینه  اس ت  ریدر عمل برتر امکان پذ یمجاز

یا   کیارجاع الکترون، از درگاه واحد  کیارس ال دادخواس ت الکترون،  مرحله دادخواس ت در واق ی به دادرس ی« در پیش )

تبادل ، م اکمه آنالین و آفالین، و حین )بازپرس ی از راه دور (و...  کیابالغ الکترون،  قاض ی به ص ورت اتهاقی  از س وی

و پس از دادگاه )اجرای احکامی که از طریق فض  ای مجازی امکان    ..(.گذاش  تن وثیقه و فک آن و،  وکاللوایح و دفاع  

 د. تواند مردم را به »عدالت« امیدوار نمایمی(  .پذیر است 

کامالً  تواند قوه قض ایه میش ود که میچند عنوان از اقدامات اس اس ی الکترونیک در راس تای حق دادرس ی عادالنه مطر  

ی ا  ع دال ت را برقرار نم ای د، موارد زیر، ک ه  بس   ی اری  ؛  ارتق ا  بخش   د و ب ه طور کلیم درن و در خ دم ت »هم ه مردم« را  

تا حدودی انجام ش   ده و ت دادی  ها  توان به آنرا رس   ید و برخی از آنمیندارد و یا با هزینه و زمان کوتاهی    ایههزین

 .دیگر همچنان کاغذی و سنتی است 

 :عادالنه« در عصر مدرن کنونی است از الزامات »حق دسترسی به دادرسی 

ثبت کلیه ش  کایات و دعاوی به ص  ورت و بس  یار س  اده به طوریکه کمترین رده افراد مطلع از مس  ا«ل حقوقی، به  -1

 د. راحتی بتوانند از آن برره برن
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ی مختلف علوم )با  هادرن احکام قض ا«ی به ص ورت مس ت ار در اینترنت جرت مطال ه و بررس ی حقوقدانان و رش ته -10
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 ...ثبت کلیه ورود و خرون مراکز نگرداری افراد بی سرپرست و -15

 ثبت کلیه تصادفات وبا ذکر جز«یات به صورت آنالین -16

   هاثبت کلیه توقیف -17

 به صورت آنالینها در سراسر کشور با ذکر جز«یات و آزاد سازی آنها ثبت کلیه وثا«ق در پرونده -18

 اندهو یا افرادی که ضامن شدها  مشخصات کهیلثبت کلیه   -19

ب دهی ب ه    وجوهی ک ه مردم برای پرداخ ت    مثالًه ا و واریز هم ه آنر ا از طریق اینترن ت )ثب ت کلی ه وجوه حس   اب  -20

 سپارند(میصندوق 

 ی الکترونیکیهااز طریق اینترنت و درگاه  هاو دریافت   هاکلیه پرداخت  -21

 آنرابندی طبقهو  مشکالتافراد دارای   ثبت کلیه -22

 ..(.اسناد رسمی )اعم از اسناد ازدوان، طالق، امالک، وکالت و  برخمو  ایهثبت ل ا -23

 به ل اه و نه در مدت زمان   نیابالغ قوان -24

 ی آ«ین دادرسی و کاهش آنهاتغییر زمان -25

 عدم نیاز به روزنامه رسمی  -26

 ی کثیر االنتشارهاعدم نیاز به آگری در روزنامه -27

 ورام هی با آنالین نمودن همکوتاه کردن زمان دادرس  ت یقابل -28

 از رشوه    یریشگیپ  ت یقابل -29

ب ا توج ه ب ه    راین دارد زه ا  در دادخواس   ت  ینقش      گری، ده ادادگ اه  یم ل  ت ی  ، ص   الحیم ل  ت ی  ص   الح  ح ذف  -30

 .شده است  یموضوع، منته  نیاز ا ی یآسان مردم به ارتباطات مدرن، فلسهه بخش وس  اریبس  یهایدسترس

 یهادادرسی از راه دور در همه زمینه -31

 شده بندی طبقهکامالً  به قضات ها ارجاع اتوماتیک پرونده -32

 وکیل، شرود در مکان خای واستهاده از فضای مجازی تصویریعدم نیاز به حضور قاضی، مترم، طرفین دعوی،   -33

 ...و -34

در »حق دس ترس ی عادالنه« را بیش از پیش،   ،»حقوق بش ر«تکلیف »حقوق اس اس ی« و تواند میعنوان دیگر که   هاو ده

، و به ل اه در اختیار آحاد کش ور قرار  هات قق بخش د و الزم اس ت از طریق اینترنت و موبایل، بدون اجبار به واس طه

آمده اس  ت  که قوه قض  ا«یه برای دادگس  تری ها و دس  تگاهرای تاب ه درگاه های   654 بنابراین آن چه در ماده د.  گیر

 .اختصاصی ایجاد نماید ، در عمل ، فا«ده ای ندارد و نتیجه ای برای ت ول نخواهد داشت 

 تخرمات  ووه  ت  ا  دا و  مر  لز م حذف ما  له حضوهت اه  -5

»عدم کاغذ« و دو عملکرد  ، باید دو خص وص یت »عدم مراج ه«، دولت الکترونیک و به تبع آن »قوه قض ا«یه الکترونیک«

کار در فض ای مجازی »ش بهِ  ، نباش دها و اگر هریک از این مش خص ه، »کاهش زمان«، «ها»کاهش هزینهرا داش ته باش د 

   .الکترونیک« است 

ی اجرا«ی را مکلف کرد ترتیبی اتخاذ هاکلیه دس  تگاه،  1386/ 07/ 25قانون مدیریت خدمات کش  وری مص  وب  37ماده  

  با  و مردم به خدمات  کمیت   و  کیهیت   بربود  هدف  با موظهند  اجرایی  یهادس تگاه.  نمایند که مراج ات مردم کاهش یابد

 :دهند انجام ترتیب   به را زیر اقدامات  ربمذی  یهادستورال مل  رعایت 
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ی الکترونیکی در خص وی ش یوه ارا«ه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاض ی باید  رس اناطالع -1

 ارا«ه نماید.

 .  ی الکترونیکیهای مورد نیاز جرت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانههاارا«ه فرم -2

ارا«ه خدمات به ش رروندان به ص ورت الکترونیکی و حذف لزوم مراج ه حض وری مردم به دس تگاه اجرایی برای   -3

 .  دریافت خدمت 

این قانون به ترتیب یک، دو و س ه س ال ت یین ( این ماده از تاری  تص ویب  3( و )1مدت زمان اجرای بندهای ) - تبص ره

 1گردد.می

از طریق اینترنت اقدام ها تواند با س  یس  تم الکترونیک امکانات را به مردم ارا«ه نماید و آنمیاین هر دس  تگاهی که  بنابر

 ت.  کند »ترک ف ل«کرده اسمینمایند و اگر این کار را ن

کرده   تأکیدرا ها تس  ریل أخذ مجوزها و تض  مینو امور تجمیع اطالعات، ،  کش  ور 92قانون بودجه س  ال  126در ماده  

ی و ناارت راهبردی ر«یس جمرور موظف اس ت امور تجمیع اطالعات، تس ریل أخذ مجوزها  ریزبرنامهم اونت  »:  اس ت 

پش تیبانی راهبردی از و  ها  ، هماهنگی بین دس تگاهها، تش خیص ص الحیت ش رکت ها، تدوین دس تورال ملهاو تض مین

برداری را انجام دهد و گزارش  ی، س  اخت و بررهگذارس  رمایه فرآیندازی اندهخص  وص  ی برای را  -میمش  ارکت عمو 

ی اجرایی موظهند هماهنگی الزم با آن م اونت را به هااقدامات مربوطه را به مجلس ش ورای اس المی ارا«ه کند. دس تگاه

و این تکلیف قانونی را داش ته اس ت و نقش بس یار مرمی    اس ت ی اجرا«ی کش ور  هادس تگاهاز  ، قوه قض ا«یه  «عمل آورند.

س ازمان ثبت اس ناد که مدارک را آنالین ارا«ه کند و یا »عدم س و  پیش ینه« که الزمه ، »مجوزها« دارد از جمله فرآینددر 

 .  بسیاری از مجوزها است 

 بر لت«  ی»ش  ه مه« ت ،ات دوه دضائیه  جاا »ما ز مهی ا اه -6

  ی دادرس    نییقانون آ« آمده اس  ت از جمله  عدالت  یش  بکه ملدر قوانین مختلف تکالیف فراوانی برای درگاه واحد و »

 ی که در مواد مختلف، آن را تأکید کرده است.  کیالکترون یمسلح و دادرس  یروهایجرا«م ن

  روزآمد به   یابیدست و،  و ارا«ه برتر خدمات قضا«یه  ییس ناد قضاها و اپرونده  یبه مناور س اماندهدارد:  مقرر می 650  ماده

در خص  وی جرا«م،   یلیو تهص     قیمار و اطالعات دقآارا«ه نیدر س  راس  ر کش  ور و همچن ییمار و گردش کار قض  اآ

در مرکز آمار و فناوری   «قوه قض   ا«یه یهاداده  ی»مرکز مل ،ییاطالعات قض   ا ریو مجرمان و س   ا  دگانیدمترمان، بزه

 شود.می یاندازاطالعات قوه قضا«یه با استهاده از افراد موثق راه

ای است که ظرف نامهنییمرکز به موجب آ نیبه اطالعات ا ییصال  قضایمراجع ذ  یدسترس  زانی    ن وه و م1 تبصره

 رسد.قوه قضا«یه می سیر«  ب یتصو  شود و بهمی  هیقانون توسم شورا تر نیالزم االجرا شدن ا   یسه ماه از تار

ای که ظرف س ه ماه از نامهآیینو مقررات به موجب   نیقوان  ت یمرکز با رعا نی     اس ناد، مدارک و اطالعات ا2 تبص ره

  ، یمراکز علم  اریرس  د، در اختقوه قض  ا«یه می سیر« ب یو به تص  و  هیقانون توس  م ش  ورا تر نیا ب یتص  و    یتار

موجب هتک حرمت و   دیو اطالعات مزبور نبا ارک . اس  تهاده از اس  ناد، مدردیگ ها و پژوهش  گران قرار میپژوهش  کده

 
 08/07/1386مصوب  یخدمات کشور تیریمد قانون 1
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 یش ماره پس ت  ،ینام، نام خانوادگ   لیاز قب یافراد مرتبم با دادرس    ت یاش خای ش ود. انتش ار اطالعات مربوط به هو   ت یثیح

   ممنوع است. کند،  زیکه قانون تجو  یآنان جز در موارد  یو شماره مل

تاب ه   یهام اکم، ضابطان و دستگاه نیارتباطات الکترونیکی ب  ی    قوه قضا«یه موظف است به مناور سامانده652  ماده

عدالت« را با   یاس ت، »ش بکه مل  ازیبه اطالعات آنرا ن یدادرس    انیکه در جر  یو حقوق  یقیاش خای حق  ریس ا زیخود و ن

 کند. یاندازالکترونیکی راه یامضا  لیمطمئن از قب  یتیامن داتیتمر  یریبه کارگ 

عدالت به عمل    یش بکه مل قیو کس ب اطالعات الزم را از طر ییتوانند اس ت المات قض امی  یی     مراجع قض اتبص ره

موظهند  یبخش خص وص    یحقوق  یهات یو ش خص    یردولتیغ  یعموم ینرادها ،یدولت  یهاص ورت دس تگاه نیآورند. در ا

   ( قانون مجازات 576مش  مول ماده )  تبص  ره نیش  بکه مزبور اعالم کنند. مس  تنکف از مهاد ا قیپاس    الزم را از طر

   است. 1375/ 3/ 2مصوب  راتی  کتاب پنجم ت ز یاسالم

عت،  » به مناور افزایش س ر :داردمقرر می1395/ 11/ 10های توس  ه کش ور مص وب قانون احکام دا«می برنامه -38ماده  

ص  ت، کارایی و امنیت در ارا«ه خدمات حقوقی و قض ا«ی و ت قق ناام جامع دادرس ی الکترونیک، قوه قض ا«یه مکلف  

های وابس  ته نس  بت به تکمیل و  اس  ت برای توس   ه الکترونیک اطالعات و ارتباطات قوه قض  ا«یه، مراکز و س  ازمان

ض ا«یه و توس  ه خدمات این مرکز و اس تقرار کامل ش بکه ملی  های قوه قها و اطالعات مرکز ملی دادهروزآمدکردن داده

 عدالت اقدام کند.

های مرتبم با مراجع قضا«ی که در سایر  ها و گروهنیروی انتاامی و ضابطان خای قوه قضا«یه و کلیه دستگاه -1 تبصره

بندی های قض ا«ی را با رعایت طبقهکنند، مکلهند اطالعات مورد نیاز مراجع قض ا«ی در مس یر رس یدگیمراجع ف الیت می

 در اختیار مرکز قرار دهند.

های عمومی غیردولتی و اش خای حقوقی پس از اس تقرار ش بکه ملی عدالت های دولتی، نراددس تگاهکلیه   -2 تبص ره

 مکلهند نسبت به ارسال پاس  به است المات مراجع قضا«ی از طریق این شبکه اقدام کنند.

 ه ه هسیر  به »مر ا ت ا  ش«ا ت  ط بادی دوه دضائیه،اتهت  ا با کب اه -7

کنند که  میبه دیگران نقد   م موالً،  در زمینه استهاده علمی از اطالعات موجود، ی اداری و از جمله قوه قضا«یههادستگاه

ه ا آن ق در اطالع ات عایم پراکن ده وجود دارد ک ه اگر ابت دا هم ان،  در هر س   ازم ان و نر اد،  کنن دمیچرا ب ا م ا همک اری ن

قوه قضا«یه دریای عایمی از دیتاهای مهید را دارد ، شودمیحل    مشکالتمورد استهاده قرار گیرد بدون شک بسیاری از 

این س خن به م نای  ،  یت دانش مدیران عالی قوه بر همه موارد اس ت یربه نهع همه کش ور و مدها  گذاری« آنکه »اش تراک 

 ت.  نباید به انتاار نشس  حتماًاین نکته است که  بلکه تذکر ،  نیست ها  نهی همکاری دیگر سازمان

   جاا »اهقاه مهی دوه دضائیه«ا ه ه دا و ی »مر ا ت ا  ش«ا تظا ف  ل گات یک دوه دضائیه -8

قانونگذار جمروری اس المی در مواد مختلهی روند »دانش م ور« را به عنوان تکلیف قوه قض ا«یه بر ش مرده اس ت که  

  ی دادرس   نییقانون آ 653ماده  به عنوان نمونه ت.  تاکنون عملیاتی نش ده اس  ، ییهاانجام ش ده و بخشیی از آن هابخش

اطالعات زیر را ازطریق »درگاه    .موظف اس ت   قض ا«یهقوه  : داردمیی مقرر کیالکترون  یمس لح و دادرس    یروهایجرا«م ن

 « ارا«ه کند و آنرا را روزآمد نگه دارد. قضا«یهملی قوه  

به همراه م رفی مسؤوالن   قضا«یهمدیریتی و اجرایی قوه کالن  و ساختار  ها  ، خم مشیهااهداف، وظایف، سیاست   -الف

  .و شر  وظایف و ن وه ارتباط با آنان
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ی  ها ، دس تگاههای اس تانهاو دادگس تریها  نش انی، ش ماره تما  و پیوند به تارنمای )وب س ایت( تمامی م اونت  -ب

   .ی دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستریوکالی  ها، وزارت دادگستری، کانونقضا«یهتاب ه قوه  

عمومی دیوان عدالت  هیأتعمومی دیوان عالی کش ور و آرای   هیأتآرای وحدت رویه    ،کلیه قوانین الزم االجرا -پ

  قضا«یهو ناریات مشورتی اداره حقوقی قوه    قضا«یهی ر«یس قوه  هااداری، بخشنامه

آرای ص ادره از س وی م اکم درص ورتی که به تش خیص قاض ی اجرای احکام خالف عهت عمومی یا امنیت ملی   -ت

  .ناران و متخصصان با حهظ حریم خصوصی اشخایلیل و نقد صاحب نباشد به صورت برخم )آنالین( برای ت 

ی همکاری حقوقی  هاص  ال  س  ایر کش  ورها بر پایه اس  ناد و م اهدهذیخدمات م اض  دت قض  ایی به مقامات   -ث

   .ی و اطالعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورهاالمللبین

   .آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شرروندان آموزش -ن

 1.اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی قضایی -چ

کاسته    مشکالتیابد و از بار  میبخش وسی ی از »مدیریت دانش« ت قق  ،  اگر فقم همین یک ماده مورد عمل قرار گیرد

 د.  شو می

 دضائیهدابله دوه  ت،ااسگگاه دججی   ط بات -9

تاب ه قوه    یهادس تگاه  هیکلدارد »میمقرر    یکیالکترون یمس لح و دادرس    یروهایجرا«م ن  یدادرس    نییقانون آ 651  ماده

کش  ور،   یتیو ترب  یتأمینو اقدامات ها کل کش  ور، س  ازمان زندان  یس  ازمان بازرس    ،یعدالت ادار  وانید  رینا  ،قض  ا«یه

ربم در عهو و  یمس لح و مراجع ذ یروهاین  ییس ازمان قض ا ،یقانون  یس ازمان ثبت اس ناد و امالک کش ور، س ازمان پزش ک

  ی هاداده یاطالعات خود را در مرکز مل  هیموظهند کل  ،یاس الم  یجمرور  یو روزنامه رس م  ،یهریو س جل ک   یبخش ودگ 

 قرار دهند و آنرا را روزآمد نگه دارند.  قضا«یهقوه  

توس م آن  قض ا«یهقوه    یهاداده یدر مرکز مل یبه اطالعات م رمانه و س ر  ین وه دس ترس    ییاجرا نامهآیین -1 تبص ره

 رسد.می  قضا«یهقوه   سیر« ب یشود و به تصو می  هیقوه تر

ربم موظهند اطالعات مرتبم با  یذ  یهاونیس  یو کمها هیأت،  هاض ابطان و دس تگاه  ریو س ا یمراجع انتاام -2 تبص ره

 2«قرار دهند و آنرا را روزآمد نگه دارند.  قضا«یهقوه   یهاداده  یخود را در مرکز مل  ییامورقضا

 هیت  سگل مات مگیابل دوه دضائ ت شگا ک قذ ه -10

مراحل، برخورد   نیا  یش ود که در تماممیآنگاه مش خص   میبدان یو پس از دادرس   نیح، شیرا در پ  یحق دس ترس    اگر

 قض ا«یهقوه    یهاسیتابیش دن آن خواهد ش د د ترو عادالنه یدر دادرس   عیموجب تس ر، از دانش روز  یرگیو برره  یعلم

ناقص باش د    هرچند، اس تهاده کرد  کجایبه ص ورت  ها  توان به س رعت از همه آنمیو ن نیس تندچه  ارپکیآنرا   فراوان اس ت 

اده اس ت  مآ هنس بت به اس تهاده از هر آنچ  عیتوان اقدامات س رمی،  کندمیحل را   ایهمس ألبتواند کمک کند   زانیاما هر م

 د. اقدام نمو   یساز ستمیو س یساز  کپارچهیو سپس به سرعت نسبت به ،  کرد آغاز

 :کنیممیی اطالعاتی الکترونیک قوه قضا«یه را ذکر  ها«ی از بانکهانمونه

 اتیشکا  ی ودعاو نیطرف •
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 الخرون  ممنوع •

 الم امله  ممنوع •

 و طالق ازدوان •

 و فروش امالک  دیخر •

 و فروش خودرو دیخر •

 اطالعات گوناگون دفاتر اسناد رسمی •

 یدادگستر  یوکال •

 ییقضا  نیمشاور •

 هاابالغ •

 قضات و دادگاهمشخصات  •

 یروزنامه رسم •

 ...و  اتمؤسسو  ها  شرکت   ، ثبت مختلف ثبت اسناد  یهاقسمت  •

 یم نو   ت یثبت اسناد مالک •

 اتمؤسسو ها  شرکت   رهیمد هیأتعامل و  رانیمشخصات کامل مد •

 نهیشیسو  پ •

 حل اختالف  یمردم در شورا  یدعاو •

 کل کشور  یسازمان بازرس یاطالعاتی  هابانک •

  یعدالت ادار  وانید یاطالعات  یهابانک •

 مسلح  یروهاین ییسازمان قضا یبانک اطالعات •

یافت و اگر مدیریت عالی قوه قض  ا«یه ابتدا بر  توان  میجس  تجو   یبا کم که وجود دارد  یگریفراوان د  یهابانک قط اً

»مدیریت دانش« را در حد ، اطالعات موجود همت بگمارد»اش تراک« گذاری و در دس تر  مردم و قض ات قرار دادن 

 ت.  بسیاری عملیاتی کرده اس

  ا،ش اما  ا اهسی  حله ه سگل مات      ا  -11

برای یک  ،  ی گوناگون اس ت به طوری که گاههااس ت المات مختلف از دس تگاه  مس أله، یکی از موارد مرم در دادرس ی

چنانچه قاض ی بتواند به ، افتدمی تأخیریک پرونده به   هاماه، ... ش ررداری و،  وزارت ص نایع،  اداره ثبت ، اس ت الم از بانک

تواند زمان را به ل اه کاهش دهد و  می، و به ص  ورت امن در اختیار وی قرار گیرد، ل اه آن موارد را اس  ت الم نماید

 د. بالفاصله تصمیم بگیر، همان ل اه با دیدن نتیجه است الم

موظف اس ت به  هیقض ا«  قوه»: داردمیمقرر   یکیالکترون یمس لح و دادرس    یروهایجرا«م ن  یدادرس    نییقانون آ 652ماده  

و    یقیاش خای حق ریس ا زیتاب ه خود و ن  یهام اکم، ض ابطان و دس تگاه  نیب یکیارتباطات الکترون یمناور س امانده

مطمئن   یتیامن داتیتمر  یریکارگ عدالت« را با به  یاس ت، »ش بکه مل ازیبه اطالعات آنرا ن یدادرس    انیکه در جر  یحقوق

 کند. یاندازهرا  یکیالکترون یامضا  لیاز قب

.  توانند اس ت المات قضایی و کسب اطالعات الزم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورندمیمراجع قض ایی  : تبص ره

ی حقوقی بخش خص وص ی موظهند پاس    هادولتی، نرادهای عمومی غیردولتی و ش خص یت ی  هادر این ص ورت دس تگاه



132 

( قانون مجازات اس المی کتاب  576مس تنکف از مهاد این تبص ره مش مول ماده ). الزم را از طریق ش بکه مزبور اعالم کنند

 1«.  است  1375/ 3/ 2پنجم ت زیرات مصوب 

  سگل مات مگجا ز دوه دضائیهاهقاه   -دا و  با امه پ جساله شوم -12

 2( 1396       1400) رانیا یاسالم  یجمرور یو فرهنگ  یاجتماع  ،یقانون برنامه پنجساله ششم توس ه اقتصاد 711  ماده

که با اتص ال   دینما جادیا  کیقانون برنامه درگاه الکترون  یس ال اول اجرا انیاس ت تا پا مکلف هیقوه قض ا«دارد »میمقرر 

قابل    کیبه ص  ورت الکترون یمراجع قض  ا« ازیاس  ت المات مورد ن  هیکل ،یاجرا«  یهادس  تگاه  کیالکترون  یهابه س  امانه

کنند و اس ت المات    یهمکار هیبند با قوه قض ا« نیا  یاجرا رمکلهند د  یاجرا«  یهادس تگاه  هیباش د. کل  ییانجام و پاس خگو 

  «سامانه مذکور پاس  دهند. قیزمان ممکن از طر  نیو در کمتر  کیرا به صورت الکترون هیقوه قضا«  ازیمورد ن

، ی مختلف س  رگردان نش  وندهادر درگاهها  ور باش  د مردم برای ص  الحیت دادگاهام هباید برای هم،  این درگاه متمرکز

 .شوندمیاما مردم فقم از یک درگاه وارد ، ی هر سازمان مستقل خواهد بودهاسامانه

کند تا یک قبض پایان یابد اما  میش ود پش ت ص  نه چندین س ازمان و س امانه کار همان طور که وقتی قبض پرداخت می

 .در قوه قضا«یه نیز باید همین گونه باشد، بینندمیمردم جز چند کلید ن

 دا و   سگل مات  ل گات یک ه  گا   -13

به مناور بس م  دارد :»میمقرر  (1390       1394) رانیا یاس الم  یقانون برنامه پنجس اله پنجم توس  ه جمرور 46  ماده

 ،یاقتص  اد  یهادر حوزه  یوربرره  شیو افزا یاطالعات، س  واد اطالعاتفناوری  ص  ن ت  ک،یخدمات دولت الکترون

 «:شودیانجام م ریاقدامات ز یو فرهنگ  یاجتماع

ن ای  ههس تند متن این بند ب اطالعات رایگان  گذاریاش تراک   و تبادل مکلف به  اجرا«ی  دس تگاهرای  کلیهبر اس ا  بند ب 

  ی ها پایگاه تکمیل و  توس   ه و اطالعات ملی  ش  بکه به  اتص  ال  ض  من  مکلهند  اجرا«ی  یهادس  تگاه  کلیه:  ش  ر  اس  ت 

 را  خود اطالعات  کش وری خدمات مدیریت   قانون پنجم فص ل  اس ا  بر  برنامه  دوم  س ال پایان تا  حداکثر  خود اطالعاتی

 نامهآ«ین  اسا  بر و نمایند روزرسانیبه و نگرداری  الزم استانداردهای و  امنیتی  مقررات  رعایت   با داخلی داده مراکز در

  و  تریه م اونت،  و اطالعات وزارت و اطالعات  فناوری و ارتباطات  وزارت توس م  برنامه اول ماهه ش ش در که  اجرا«ی

  های سامانه ایجاد مناور به  اطالعات رایگان  گذاریاشتراک  ها و تبادل به  نسبت  رس ید  خواهد وزیرانهیأت  تص ویب  به

 نگرداری  و  پردازش تولید،  امنیت   حهظ و تأمین با  ش بکه این در تکراری اطالعات نگرداری و تولید  کاهش و اطالعاتی

 .نمایند اقدام اطالعات
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عدالت به عمل آورند.    یشبکه مل  ق ی و کسب اطالعات الزم را از طر  یتوانند است المات قضا«می  قضا«ی  مراجع(  1393ˏ07ˏ08  ی)اصالح  تبصره

حذف شده ، اصال  و  حی تنق  ی در متنبخش خصوصی )حقوق  یها تی و شخص  یردولتیغ  یعموم  ینرادها  ،یدولت  یهاصورت دستگاه   نیدر ا

کتاب    ی( قانون مجازات اسالم576تبصره مشمول ماده )  نیا   ادشبکه مزبور اعالم کنند. مستنکف از مه  ق ی موظهند پاس  الزم را از طر  است(

و مقررات    نیو انتشار قوان  حیتنق   ن،یو مقررات م اونت تدو  نی قوان  یعموم  یرساناطالع  یمل  گاهیپااست.    1375/  3/  2مصوب    راتیپنجم ت ز

   یجمرور  استیر یم اونت حقوق
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 1.است   مستثنی بند این شمول از  قضا«یه  قوه

از اطالعات  ایهناظر به قسمت اول بند است که همگان را مکلف به قراردادن نسخ، آن چه قوه قضا«یه استثنا شده است 

دلیل اهمیت اطالعات قوه قض ا«یه، تجمیع آن را با دیگر هب،  در حقیقت ،  داندمیی تجمیع ش ده مراکز داده داخلخود در 

تکلیف قوه قض ا«یه مانند ،  کند. اما نس بت به تبادل و اش تراک گذاری رایگان اطالعاتمیاطالعات در مراکز داده، اس تثنا  

مکلف به ، قوانین مختلفبر اس ا   ، اس تثنا ش ده باش د، قوه قض ا«یه، حتی اگر در قانون فوق الذکرت.  اس    هابقیه دس تگاه

  ی و فرهنگ  یاجتماع ،یقانون برنامه پنجس اله ش ش م توس  ه اقتص اد 67 ماده ثاش تراک گذاری دیتا اس ت از جمله بند 

 س ال دوم انیکش ور موظهند تا پا  یاجرا«  یهادس تگاه هیکلدارد »میمقرر  2( 1396       1400) رانیا  یاس الم  یجمرور

  ر یسا ازیمورد ن  یهابه است الم یکیالکترون ییاطالعات و پاسخگو  یکیقانون برنامه، امکان تبادل الکترون یاجرا (1398)

فراهم   گانیبه ص ورت را  ،یخای و موض وع  نیآنان در چرارچوب قوان  فیرا حس ب ش ر  وظا  یاجرا«  یهادس تگاه

 «.ندینما

ی  ها» کلیه دس  تگاه داردمیمقرر   1395/ 11/ 10کش  ور مص  وب ی توس   ه هاقانون احکام دا«می برنامه 38ماده  بند ث 

ی، ایجاد ش هافیت  ریزبرنامهی  ها( قانون مدیریت خدمات کش وری مکلهند به مناور تقویت زیرس اخت 5موض وع ماده )

و اس تقرار دولت الکترونیک و پیش گیری از ج ل هویت اش خای و تض مین ص  ت اس ناد و قراردادهای رس می و  

وظایف قانونی خود    ی ص ورت گرفته در حوزههای اطالعاتی موجود کش ور به اس ت المهاگانه به بانکدس تیابی قوای س ه

قوه  ،  در هیچ یک از این قوانین  3ی وابس ته به قوای س ه گانه به ص ورت رایگان پاس   دهند.هاتوس م هر یک از دس تگاه

 .گذاردمیی اجرا«ی نهااس ت المات را به ص ورت کامل در اختیار دس تگاهن ای هقض ا«یه اس تثنا نش ده اس ت اما قوه قض ا«ی

و قطع ش دن دس ترس ی به اس ت الم آنالین عدم س و  پیش ینه    1399)به اختالف وزارت ص مت و قوه قض ا«یه در پایان س ال  

 (.قطع شد، مراج ه نما«ید که به جرت »درآمد زا«ی«

 ا     هت ،وشج ر دوه دضائی،اساما ه -14

ی مختلهی هاس  امانه 1399 ریت 4اس  ت که در قوه قض  ا«یه اقداماتی در زمینه الکترونیک انجام گرفته اس  ت در ها س  ال

، س امانه نارس نجی از مردم، ، ثبت و پیگیری اعاده دادرس ی از دیوان عالی کش وروکالس امانه خودکاربری  : افتتا  ش د

س امانه نوبت  ،  س رویس اس ت الم آنالین ش ماره حس اب،  ثبت اس ناداس ت الم آنی  ،  س امانه ص دور گواهی عدم س و پیش نیه

راه دارد ض من آن که گهته ، الکترونیک اس ت و برخی تا رس یدن به الکترونیک واق ی  واق اًبرخی  ها  این س امانه 4دهی

مواجه ش ده  مس ؤولینکه با مخالهت ؟  نوبت بدهد،  تومان از مردم 5000دهی قرار بوده با گرفتن  ش ده اس ت س امانه نوبت 

مخالف دیدگاه اص لی »حق دس ترس ی« اس ت و طبقات ، هر اقدام الکترونیک که هزینه از مردم دریافت کند اص والًاس ت  

 د. نمایمیجام ه را از دسترسی به عدالت م روم  ترض یف

 »مدیریت دانش« در قوه قضائیه، سامانه اعتبار سنجی : بند دوم

 
 15/10/1389( مصوب 1390   1394) رانیا یاسالم یبرنامه پنج ساله پنجم توس ه جمرور قانون 1
 16/01/1396(؛ مصوب 1396 1400) رانیا یاسالم  یجمرور یو فرهنگ یاجتماع ،یبرنامه پنج ساله ششم توس ه اقتصاد قانون 2

 16/01/1396توس ه کشور مصوب  یهابرنامه یاحکام دا«م قانون 3

 1399 ریت 04 ، دیجد یکیالکترون ی ها از سامانه ییرونما اتیحز« - شودیهوشمند م  هی قوه قضا« ،م یتسن یخبرگزار 4



134 

وفاق کاملی وجود ندارد و ش اید برترین م نی، این عبارت  ، همانند بقیه اص طالحات علمی  1ت ریف »مدیریت دانش«در 

خواهد ش د  لیتبد، س ازمان رش د و ارتقا  و کارآمدی  منبع نیتردانش به مرم،  یریادگ ی فرآیندبه س ازمان  ورود »با   باش د:

 ت یریمد 2«.دارد  یاطالعات بس تگ  و اش تراک   به دس ت آوردن و انتش ار، جادیآنرا در ا  ییبه توانا  هاس ازمان  ت یو موفق

  اس ت.   )دانس تن روش ص  یح کاربرد هر اطالعات(  کاربرد انتش ار و دانشِ،  ، ض بمت یاس ت که ش امل خالق  یدانش روند

اعم از اطالعات ، س ازمان و خارن آنری برینه از اطالعات متهرق در ببررهدر جرت  ، مدیریت دانش در عص ر اطالعات

تواند با هوش مندی بیش تری در تص میم س ازی  میکه  ، و دیتاهای پراکنده دیجیتال اس ت ها  بایگانی،  ش خص ی کارکنان

 .به مدیران کمک نماید، ترو اجرا  متقن ترمطمئن

و عدم اس تهاده  ،  گیهدلیل چندپارچهکه بثروتی بس یار ارزش مند اس ت  ،  ی موجود در هر س ازمانهاحتی دیتابیس،  امروزه

ری برینه از گیتواند با بررهمیقوه قض   ا«یه   .ش   ودمیی فراوان  هاموجب هزینه،  از »دیتاماینینگ« و »هوش مص   نوعی«

، هاو دریافت اطالعات از آنها  و اش تراک گذاری اطالعات با دیگر س ازمان،  ی خودهااطالعات موجود در زیرمجموعه

و در زمینه حق دس  ترس  ی به دادرس  ی  ،  رش  د و گس  ترش دانش پروری و دانش م وری خود را افزایش دهد فرآیند

اگر  ،  به س رانجام برس اند ترتر و کم هزینهرا س ریعها پرونده،  ی بس یار بزرگی بردارد و با »مدیریت دانش«هاگام، عادالنه

فضای مجازی« در راستای »تبادل اطالعات« در گردش درون سازمانی  از »،  ی مدرنها»قوه قضا«یه« به درستی و با روش

دانش م ور باش  د و به ارتقا  س  طح دانش ،  نه انذیی« به مردم و رس  اناطالعو برون س  ازمانی اس  تهاده کند و در »

ی  هاو دیگر زمینه، هانه ان پروندهذیی دقیق و به موقع به همه رس اناطالعگس ترش آگاهی قض ات و کارکنان،  ، س ازمانی

 . »عدالت« را در جام ه گسترش دهد، به سرعت خواهد توانست ، »دانش م ور« اقدام نماید

  ی علم  ق اتیاز ت ق  یمن دام ا ب ا برره،  دانش« وجود ن دارد  ت ی  ریاز »م د  یقیو دق  یمهروم قط ،  ش   د  انی  ک ه ب  هم انگون ه

اطالع ات ک ارکن ان و مردم و    ییهم افزا،  ت اه اید  زیو آن ال  لی  ت ل،  اطالع ات  یگ ذارب ا اش   تراک   فیرا هم ردتوان آن  می

مردم به   «یو با توجه به »حق دس  ترس   ، کرد یم ن،  تاهاید اردادندر دس  تر  قر،  مس  تمر کارکنان آموزش، هاپرونده

عدالت  ، زمان  نیو کمتر نهیهز  نیتوان با کمترمیو اسناد »حقوق بشر« ذکر شده،   «یعادالنه که در »قانون اس اس  یدادرس  

، نمودن آن  یبرد»دانش م ور« از اطالعات موجود و عدم کار  یوربررهدر  تأخیررا در جام ه گس   ترش داد و هر روز 

در ،  لیو موبا  نترنت یا، «یمجاز ی»فض  ا دلیل بهامکانات آن امروزه  ،  بر کش  ور وارد خواهد کرد  ینیخس  ارات س  نگ

 ت.  دستر  همگان اس

منبع   نیتردانش به مرم،  یریادگ ی فرآیندبا ورود به ،  قت یدر حقاس  ت  ها  ترین ثروت س  ازمانمرم،  (Data) دانش دیتا

دارد.  یبه دست آوردن و انتشار اطالعات بستگ، جادیآنرا در ا ییبه توانا هاسازمان  ت یخواهد شد و موفق لیسازمان تبد

  تیریمد نهیچرار عامل در زم نیا  انتش ار و دانش کاربرد اس ت.،  ض بم،  ت یاس ت که ش امل خالق یدانش روند  ت یریمد

انتشار  ،  هیتصه، ضبم، جادیا یبرا  م موالًرا ارا«ه دهد که   یدیجد یهاآموزشتواند  می یآموزشسازمان  کی یدانش برا

 شود.میسازمان استهاده    ت یقابل دیو تول

 
1 Knowledge management (KM) 
2  Kumar Mohajan Haradhan, “The Roles of Knowledge Management for the Development of 

Organizations”, 26 February 2017, p 12 
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عدم  » گردد که علت اص لی آنمیبه عدم »مدیریت دانش« بر س ازمان باز ، قوه قض ا«یهو مس ا«ل   مش کالتبخش ی از 

ی  هاها و ش بکهافزارنرمو ها  ی عایم دیتابیسهاب دی که توانمندیاس ت    2ی «مجاز  یفض ا» به روز  1«ش ناخت امکاناتِ

و قوه از ، ی قوه قض ا«یه با یکدیگرهابین س ازمانها  اش تراک گذاری دیتابیس، از آن ترو مرم، اجتماعی فض ای مجازی

ی دولت یا هامنس و  )از قبیل پیش خوانی  ها، روش3گیرد و لذا »دوباره کاری«میمورد غهلت قرار ،  یک س و با دیگر قوا

ی  هاهزینه،  هاو مراج ات مکرر آن، ی مردمها4یابد که عالوه بر افزایش هزینهمیدفاتر الکترونیک قض   ا«ی( اس   تمرار 

را با  ، قض ا«ی »قوه قض ا«یه همراه«  مس ؤولین،  این در حالی اس ت که اگر، دس تگاه قض ا«ی و اداری را نیز افزایش داده اس ت 

ری از »هوش مص  نوعی« عملی  بری قض  ات از فض  ای مجازی« و بررهگیبرره آموزش»،  «ها»اش  تراک گذاری دیتابیس

 ت.  و سه نتیجه بزر  خواهد داش،  »مدیریت دانش« را بر سیستم قضا«ی حاکم خواهند کرد، نمایند

 کاهش زمان دادرسی –1

 ی دادرسی برای مردم و قوه قضا«یه هاکاهش هزینه –2

 برخوردار خواهد شد.  »مینکه، احکام قضا«ی از »است کام علای هتر از هممرم –3

  توان میآنر ا وری« از  برره»ش   ن اخ ت« و »  ک ه ب اهم این ک در قوه قض   ا«ی ه و خ ارن از آن وجود دارد    یفراوان  امک ان ات

دس ت  ،  عیس الم و س ر هیبه اهداف قوه قض ا«  نهیهز نیو با کمتر  یبه راحت  »مدیریت دانش« را در قوه قض ا«یه حاکم کرد و

 .افت ی

 ا اخو ست ا، ره ت ا اخو ست یابی هاش -1

که قبل   یاس ت به طور  ت یها حا«ز اهمهوش مند پرونده ت یریمد  دهند جرت میکه دادخواس ت    یس وابق اش خاص    یبررس  

دارد و    ت یاس ت که فراوان ش کا  یفرد از اش خاص    نیا که آیاش ود    ییش ناس ا و  یابیفرد ارز  ت یش خص  ،  یاز هرگونه بررس  

اس ت بالفاص له    دیاس ت که به ص ورت عا  یاگر فرد  اس ت فرد نرمال و م تدل  یا   اندهکرد  ت یش کا گرانیدوی   هیعل  ای

س  وابق فراوان در   یدارا یو اگر به طور مثال فرد  ردیآن قرار گ  یبر رو  الکترونیک  افتاده و ارجاعات  انیپرونده به جر

تواند امور  مینم جور اس ت که    ای  س ت ین خارناز دو حالت   یفرد  نیاز خود اس ت چن یدارکالهبردر مورد   ت یش کا

اس ت    یفرد ایگذاش ت و   میقبرایش  دیص ورت با نیکه در ا دنگذاریه مکالاثر و    او و خود را اداره کند و همه بر یمال

 ت. قابل انجام اس یو یتیبه همه آنرا در پرونده شخص یدگ یدار است که رسکالهبرکه خود  

 شخصی ساات پات ر ه ت طا ی  ابوت  -2

توان دو نهر را با یک اترام در دادگاه به دو نوع حکم م کوم نمود  بر خالف آن چه در عرف مطر  است که چگونه می

و قوه قض ا«یه ،  س ازی ش ده  یش خص  ها، الزم اس ت پرونده  ی«حقوق»عدالت در  ها ص ادر کرد،  و یا دو نوع قرار برای آن

و به تناس ب اش خای طرفین دعوی، بررس ی گردد،  زی نموده  مکلف اس ت »اعتبار س نجی« را در امور مختلف راه اندا

 توصیه شده است.  جرم و مجازات، خصوصاً شخصی سازی 

  حق داش ته باش د حداکثر یا حداقل را اس تهاده نماید، بلکه   »دادگاه بدون الزام به توجیری«این س خن ص  ی ی نیس ت که 

افراد  ش  یوه در قانون جزا و قانون مدنی و دیگر قوانین،   و با همین قوانین و همینان طاف فراوان هس  تند  یدارا  نیقوان

 
1 Unknown Possibilities 
2 Cyberspace 
3 Rework 
4 Cost 
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ریزان را برای ش خص ی برنامهکه دس ت قاض ی و اندش ده ییهایبندجرم و مجازات طبقههر پرونده و در مختلف، در 

ها را در حکم خود بیاورد، و الزم  رین تا ش دیدترین مجازاتتتواند از خهیفکند و میس ازی، بر اس ا  عدالت باز می

 است برای هرکدام، توجیه داشته باشد.  

ت زیر : داردمیمقرر  در خص وی ش خص ی س ازی جرم و مجازات  1392/ 02/ 01ی مص وب  قانون مجازات اس الم 18  ماده

مجازاتی اس ت که مش مول عنوان حد، قص ای یا دیه نیس ت و به موجب قانون در موارد ارتکاب م رمات ش رعی یا  

گردد. نوع، مقدار، کیهیت اجرا  و مقررات مربوط به تخهیف، ت لیق، س  قوط  مینقض مقررات حکومتی ت یین و اعمال 

در ص دور حکم ت زیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد    ش ود. دادگاهمیو س ایر احکام ت زیر به موجب قانون ت یین 

 :زیر را مورد توجه قرار میدهد

 انگیزه مرتکب و وض یت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم -الف

 شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیهه و نتایج زیانبار آن -ب

 اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم -پ

 ت زیر بر وی تأثیری و اجتماعی مرتکب و  سوابق و وض یت فردی، خانوادگ  -ت

تبص  ره چنانچه دادگاه در حکم ص  ادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون ت یین کند، باید مبتنی  

بر بندهای مقرر در این ماده و یا س ایر جرات قانونی، علت ص دور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر  

قانون کاهش    2ال اقی به موجب ماده ) د.باش  میعایت مهاد این تبص ره موجب مجازات انتاامی درجه چرار  کند. عدم ر

   1(23/ 2/ 1399مجازات حبس ت زیری مصوب 

ن  ادرباره مترم  ص رفاًی کیهری و هافقم در پرونده،  ما ش خص ی نمودن بر اس ا  قوانین موجوددر این نوش ته مقص ود 

و در   هاهدادگاش بهها و نیس ت بلکه ش خص ی س ازی در همه اش خای و طرفین همه دعاوی و ش کایات و در همه دادگاه

  .  است ها همه پرونده

زن  ایجوان بودن   ایفرد و   کیبه طور مثال نگاه کردن به س  وابق  ، اس  ت ور  ام هدر هم  مؤثراین همان »اعتبار س  نجی« 

حتی در اص  ل اس  تماع دعوی و تس  اوی   کننده مجازات باش  د دیتش  د ایتوانند از جرات مخهف میبودن و امثال آنرا 

ی بزر  و  هاپروندهمثال فردی که پرونده دادخواس  ت فراوانی دارد که با ادعاهای مختلف در ،  اس  ت   مؤثرطرفین نیز 

ندارد دارای دو ش خص یت متهاوت هس تند )در عرف عامه یک   ایهکوچک مطر  ش ده اس ت، با ش خص ی که هیچ پروند

  ی و سنت یکه به صورت کاغذیی هادر پرونده  ت یوض   نیاشناسا«ی    گویند(میشخص را »دعوا«ی« و دیگری را »سلیم«  

 ت.  سخت و مشکل اس  ارید بسنشو می  یدگ یرس

و   مهیب  یهااز ش  رکت کالن داران بر اخذ وجوه  کالهبرکه  اس  ت   ییهااز راه  یکی  یس  اختگ تص  ادفاتبه عنوان نمونه 

،  ی ک فرد، توانس   ت ه چن دین ب ار،  ه او ج ال ب آن ک ه در برخی پرون د  .ان دهگرفت    شیدر په ا  ش   رک ت   نیاز ا  یدارکالهبر

در زمان دس تگیری با قرار بس یار س بک آزاد  ، زورگیر و ش رور،  و یا اش خاص ی س ارق2.از بیمه دریافت نمایدرا ها  خس ارت

که  اندهسابقه فراوان زندان در طول مدت کوتاه دو سه سال داشت  هاخوانیم که دهمیها  ی آنهاشوند و دربرخی پروندهمی

 
 1392/ 01/02مصوب:  یمجازات اسالم قانون 1

 31/05/1397ی، ساختگ یهابا تصادف یکالهبرداران: برخورد قضا«و هشدار به  یتصادف ساختگسایت یاسا،  2

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c/
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با قرار س نگین به ،  رد و بر عکس افرادی جوان و بدون س ابقهدر مدت کوتاه پس از دس تگیری داها نش ان از آزادی آن

 د. کنمیگیرند و مسیر زندگی آنان تغییر میروند یا حکم سنگین میزندان 

 ،ا شخصی ساات پات ره حله ه -3

س نگین یا  ی فراوان اس ت که دس ت قاض ی را برای اعمال قرارها و احکام هادارای مواد و تبص ره،  قانون در همه موارد

بدان جرت اس  ت که هرچند از نار ، این روش قانون گذاری که در بس  یاری از قوانین وجود دارد گذاردمی  س  بک باز

  وجود   تهاوت دارد بنابر این باو...  موق یت  ، ش  خص  یت ،  اما از نار ماهوی، دو پرونده بایکدیگر ش  بیه هس  تند،  ش  کلی

ض ابطان قوه   یدادرس ان و حت  اریدر اختور را به دقت امههم توانیم  ی،کیو س وابق کامل الکترون  کیالکترون  یهادس تگاه

و پرونده را از ،  ش ناس ا«ی کرده  ترعنه را دقیقمدعی یا ش اکی و خوانده و مش تکیاز همان ل اه اول  تا قرار داد قض ا«یه

توان ش خص یت او را در این ادعای  می،  س وابق ش کایات ویبا دیدن  ،  در خص وی ش اکی، ی نمایندش خص  ابتدا تا انترا  

 .  آیا فرد عادی است یا عادت به شکایت دارد؟ و یا خود دارای سوابق و شخصیت فاسدی است  اصوالًجدید دریافت و 

،  ی، س رقت قمه کش  ، تجاوز ،جرا«م س بک و س نگین س وابق س و  در دارابودن،  در خص وی مترم نیز س ن، جنس یت 

  ا ی اریو داد که ش خص یت وی اقتض ا دارد  برخورد کنند ینوعهمان   دقیقاًبا او  توانندیم ینض ابطش ود و  میمش خص 

،  هابر اس ا  دانش و دانس ته قرار را ای  قهیاعمال نموده و وث یدتریش دیا   ترخهیف یهااو قرار یتواند برامیدادس تان  

  ش رافتمندی از خانواده    ایبدون س ابقه و   ای و  کمتر  س وابق  دارای اس ت که یاگر فرد،  دنرینپذ  برای این فرد بپذیرند یا

  .نگردارند ،  ترتوانند او را با قرارهای س نگینمی، و اگر س وابق و ش خص یت خش ن دارد دیآزاد نما یاس ت با قرار اخالق

  ا ی  از مواد و    کی  داده و هر    قیتطب  و ی ا خواه ان،ت ک اش   خ ای مترم  مواد ق انون را ب ا ت ک  هی  توان کلمی  ق ت یدر حق

 د. شو یجرم و مجازات م یسازیشخص  یم نا نینمود و اسازی«»شخصیشخص  کی  یقانون را برا یهاتبصره

یا ش خص ی که به عنوان خواهان یا ش اهد و  کند می  ریفرد را دس تگ  کی هیکه ض ابم قوه قض ا« یزمان،  کیدر ناام الکترون

،  یو  کیمترو یبفردی یا  هر نوع از مش خص ات  ایو   یاثر انگش ت وکدملی،  با ارس ال،  ش ودمیوارد  ایهامثال آن به پروند

که   ردیبگ میتص م یو  یبرااطالعات دقیق، نموده و بر اس ا     افت یتبلت در ایو   لیموبا یرا بر رو یبالفاص له س وابق و

 د. برخورد نمایها و یا بر اسا  ظاهر آن، یکسان، اشخاینه آن که با همه ، دینما ترفیبرخورد ض  ای  دتریبرخورد شد

  ط بات ژ گی ی اه شخصی ساات  -4

ی را برای ش خص ی س ازی  تردانش افزوده، توان با اطالعات ژنتیکی و خانوادگی اش خای نیزمیحتی  ، در همین راس تا

 یکیژنت یاطالعات  یهابانک،  امروزه؛ حکم نمایند ترد تا مس  تدلدادرس  ان قرار دا  اریدر اخت، م و مجازات و پروندهجر

را  یو خص وص    یدولت  میعا  یهایگذارهیاس ت که س رما یپزش ک  قاتیت ق  یبرا یامکانات اس اس   1)اچ جی دی( یانس ان

)اچ جی دی(  دهد. می شیافزا  یو قانونگذار  یگذاراس ت یکند و توجه را در س طح س  میدر س راس ر جران به خود جلب  

به اش تراک    ایخای  ایهگروه منطق کیافراد مت لق به   یش خص    اتیو جز«  یکیولوژیب یهااز نمونه  یبزرگ   یهامجموعه

ته  فبکار گرها  از آن  ینمونه قابل توجر ایگروه کامل   کیبا هدف پوش  ش ،  اس  ت  یکیژنت اتیخص  وص     یبرخ یگذار

 
1 HGD Human genetic databases, genetic databases are defined by the UK Human Genetic Commission 

as being “collections of genetic sequence information ، or of human tissue from which such information 

might be derived that are or could be linked to named individuals” House of Lords Select 

تواند استخران شود طالعاتی از آنرا میکمیسیون ژنتیک انسانی انگلستان به عنوان »مجموعه اطالعاتی از توالی ژنتیکی یا بافت انسانی که چنین ا

 .کند های ژنتیکی را ت ریف میتواند به افراد متصل مرتبم باشد« پایگاه دادهو یا می
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از  ی یوس    یهابخش، 1  )اچ جی بی( انس  ان یکیژنت  یکیولوژیاطالعات ب یهابودن پروژه  زیآمت یموفق  یبراش  ود می

 داشته باشند.  یدسترس یو شخص یاطالعات پزشک  ریو سا  یکیولوژیبه اطالعات ب دیبا  ت یجم 

در مورد   یاطالعات ش خص    ریرا با س ا  یکیولوژیب یهاحاص ل از نمونه یپیژنوت  یهاداده )اچ جی بی(، به طور م مول

  م یو م  یزندگ   وهیش  ، یو اطالعات مربوط به س المت  یتبارش ناس    یهاداده، ینیبال  یهامانند داده، افراد یپزش ک   یتار

شده با استهاده از بانک    دیتول  یهاانتشارات و داده، یپژوهش یهاممکن است گزارش نیکند. آنرا همچنمی  ب یک تر،افراد

این اطالعات ژنتیکی   2ش  وند. لیقات مش  ترک تبدیو ت ق قیت ق  «مراکز»رو به  نیکرده و از ا یرا جمع آور یاطالعات

توان د در میتوان د ک ارآم د ب اش   د از جمل ه  میی مختلف  ه ااین اطالع ات در زمین ه،  فقم برای امور پزش   کی نیس   ت 

ی پزش کی یک فرد و داروها«ی که اس تهاده  هاکه پرونده دانش افزا«ی نماید همچنان، قض ا«یی  هاس ازی پروندهش خص ی

 د.  تواند برای شخصی سازی استهاده شو میکند نیز می

 با ساما ه  بگ اه س جی   بساه کیدجام  دوماد صیدوخ -5

، مس ألهتوان به راحتی تش خیص داد و این  میادعای اعس ار اش خای اس ت که ن،  یکی از م ض الت بزر  دس تگاه قض ا«ی

کند در میش ان م روم حقان را از رس یدن به حقبس یاری از مردم و ذی  ثانیاًش ود و میباعث اطاله دادرس ی و ت ویق   اوالً

حالی که ش خص دارای توانمندی و مکنت اس ت اگر س یس تم »اعتبار س نجی آنالین« قوه قض ا«یه در دس تر  دادر  

بالفاصله ت یین و...  اموال و امالک ،  هاخرید و فروش، مالی، حقیقی یا حقوقی با دیده ش دن س وابق بانکیش خص ،  باش د

اقداماتی که در زمان خود بر اس ا  امکانات  ،  ش ود و م س ر بودن او نیاز به ش رادت یا ت قیقات م لی نداردمیتکلیف 

 ت. وری از »مدیریت دانش« اسبررهو عدم اشتباه  ها ص یح و بجا بود اما امروزه استمرار آن،  موجود

بالفاص له بس یاری از خدمات بر  ، پذیرفته ش دو... زمانی که ادعای اعس ار و یا ورش کس تگی  ،  اگر س یس تم الکترونیک باش د

حق خرید و فروش روزانه تا بیش از مبل  م ین نداش ته باش د و م دودیت ، روی آن ش خص بس ته ش ود به عنوان مثال

ممنوع الخرون و ممنوع  ، اعمال ش ود، ات مربوطمؤس س  و ها  ی بانکی وی و ش رکت هاروی کلیه حس ابتراکنش بر 

  تر س خت ،  نیازمند اعتبار س نجی مجدد داش ته باش د و هرچه پروس ه بازگش ت ،  ش ود و خرون از این وض  یت و...  الم امله 

این موارد به ص ورت مش رو  در د.  را بپذیرن«ی  هاریس ک چنین دروغ، رس د اش خای متمکنمیبه نار ن،  آن گاه،  ش ود

  .را حل نماید مشکالتتواند بسیاری از میسند ت ول قضا«ی آمده است که اگر عملیاتی شود 

  ا هتش  یز  ی دامؤثاا دو یا ت ش ق  ضات مجاات -6

ی در فض ای مجازی ص ورت  رس اناطالعمقص ود این نیس ت که ش الق زدن یا تش ریر به ص ورت فیزیکی انجام ش ود و 

و دس  ترس  ی دادن به عموم  ها  ری از دیتابیسگیبررهبا  ،  بلکه مقص  ود این اس  ت که اهداف تش  ریر و ش  الق زدن،  گیرد

عملی  ،  اهداف تشریر و شالق،  اعتبار اشخای مجرمو کاهش ،  ازی سیستم اعتبار سنجی جامع و کاملاندهنه ان و راذی

 د.  شو می

  افراد کوچک بود ها م لهشررها و مثبت و متقن داشت در آن زمان   لیگرفت دالمیکه در گذشته انجام   نیمجرم  ریتشر

کل م له و ش  رر او را ،  ش  ناختندمیورا اهمگان  ،ش  دمی گرداندهجام ه   انیدر م  یو اگر کس     ش  ناختندیرا م گریکدی

 
1 HGB Human genetic biological information 
2 Borghi Maurizio, “Genetic information and intellectual property rights. In: Genetic Information and 

Individual Rights”, University of Perugia, 29-30 June 2017, p 12 
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  او  بامردم و  فتهر  و اعتبارش  ت یثیح جهیدر نتشد میکردند و موجب ت قیر و انزوای وی میشناختند و از او دوری می

ش ناس د و اس م هم را میرا ن گریکدیآپارتمان  کیدر   هاهیهمس ا  یکه حت  یکنون  ت یش دند در وض  میوارد م امله ن

بزر  ش ده اس ت  ها  ش ررو یا از س وابق یکدیگر اطالعی داش ته باش ند و چرره هم را بش ناس ند    نکهایهدانند چه رس د بمین

 ،دنگردانمی  ابانیرا در خ یکس  یوقت  رایز ی اجتماعی نداش ته باشد(ها)اگر ض رراس ت    دهیفا یو ب  رودهیب،  ریر فیزیکیتش  

 د. د چرره و نام او را حهظ کننتوانمینشناسند و حتی  میوی را ن  اصوالًکه   نندیبمیاو را  یعده م دود

قوه قض ا«یه از تش ریری که در چارچوب قانون و  : حجت االس الم منتاری گهت دادس تان کل کش ور   1399آبان  11در 

برخورد با اراذل و اوباش از  مس  أله کند.میمقررات انجام ش  ود از نیروی انتاامی به عنوان ض  ابم قض  ایی حمایت  

نیت جام ه را هدف قرار داده، برخورد  ام هباید با این پدیده ک   حتماًی راهبردی و جدی قوه قض ا«یه اس ت و هاس یاس ت 

یت داش ته باش ند در جام ه ناامنی ایجاد کنند به همین دلیل قوه قض ا«یه خودش  مأموری ادامه داد: چه بس ا برخی  ش ود. و

داند تا از نیروی انتاامی حمایت کند و ما از نیروی انتاامی به عنوان ضابم خودمان درخواست برخورد با  میرا مکلف 

ا امروز هم همان یآ  هچه در قانون آمده و زمان خودش ص   یح بودن اس  ت که آن ای  همس  أل1اراذل و اوباش را داریم.

نکه بدانند ای هش ناس ند چه رس د بمیدهد که مردم همس ایه خود را نیز نمیواق یت جام ه نش ان  ؟ کارایی را دارد یا خیر

 ت.  در شرر گردانده شده یا ت زیر شده اس

، هر ش خص ی برای هر نوع اقدام حقوقی، اقتص ادی، داش ته باش داگر س یس تم آنالین اعتبار س نجی دس تگاه قض ا«ی وجود  

تواند از دیگری اعتبار درخواس  ت کند و این موجب بازدارندگی خواهد ش  د هرچند اراذل و اوباش  میو... ش  راکت  

 ی درتأثیر، چه تش ریر و ش الق فیزیکی و چه مجازی، ی با آنان به هر ن و هاخای هس تند که برخورد مس أله،  ایهحرف

،  بس یاری از اش خای، تغییر رفتار آنان نخواهد داش ت اما اگر هر ش خص ی بداند در آینده با اعتبار خود باید زندگی کند

 ت. همان ابتدا به راه خالف نخواهند رف

 ت ضاتهت  ا گز  ی  بگ اه س جیبرم سوء پیوی ه   مو  ت -7

  چ یه ند وس تیخود متص ور ن یبرا یندهآی، مجرمین،  ی اس ت الزام و  یض رور  ورامهدر هم  «نهیش  یعدم س و  پ»  افت یدر

بش ود راه   مبخواهد س ال  ش خص ی  اگر هنددمیخود اس تمرار   یهاالفخلذا همچنان به    ،دنندار س الم  یزندگ   یبرا یراه

توانند میاس ت که افراد ن  یبس تبن ی،همه مش اغل س اده و عال یبرا «نهیش  یپ  س و   ارا«ه »عدم،  بس ته اس ت   ی ویبرا  یقانون

را   راه بازگش ت ،  نهیش  یعدم س و  پ  افت یبازگردند الزام به در  یعاد یاگر اراده کند که به زندگ   یحت ی نید ناز آن فرار کن

 ت.  سابسته  

رس د برترین  میاز س امانه اعتبار س نجی س خن گهته و الزام قانونی کرده اس ت که به نار  س اله ش ش م    قانون برنامه پنجدر 

  ماده اس ت  ترو ص  یح تربه مراتب وس یع،  روش برای جایگزینی با »اخذ عدم س و  پیش ینه« اس ت و مهروم و عملکرد آن

مقرر  2(1396      1400) رانیا یاسالم  یجمرور  یو فرهنگ  یاجتماع ،یقانون برنامه پنجساله ششم توس ه اقتصاد 611

  ، یاعتبار س نج نهیزم  جادیو ا  یاقتص اد  یهات یف ال  یش هاف س از  یمکلف اس ت در راس تا  هی     قوه قض ا« پ»: داردمی

 اش خای م کوم یمال  یهات یم کوم  هیتا امکان اس ت الم برخم کل دینما جادیرا ا یمال  یهات یس امانه س جل م کوم

 «.دیفراهم آ یو دفاتر اسناد رسم یاجرا«  یهاو دستگاه  یو اعتبار یو مؤسسات مال هابانک  یسامانه برا نیاز ا  رمیعل

 
 11/08/1399، "کندیم  تیاراذل در چارچوب قانون حما ری از تشر هیقوه قضا« "وگو با مرر: در گهت  یحجت االسالم منتارخبرگزاری مرر،  1

 16/01/1396(؛ مصوب 1396 1400) رانیا یاسالم  یجمرور یو فرهنگ یاجتماع ،یبرنامه پنج ساله ششم توس ه اقتصاد قانون 2
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بلکه قوه قضا«یه الزم است »سامانه جامع اعتبارسنجی همه ،  ی اقتصادی نیست هااین اعتبار س نجی فقم در زمینه ف الیت 

اعتبار ش خص حقوقی و حقیقی   تأثیرنهع در آن )ذیاش خای حقیقی و حقوقی« را با تکیه بر ش ناس ا«ی اش خای حقیقی 

در ی ک   ب ه عنوان مث ال،  آین ده پیش نی ای د  مش   کالتور ب ه مردم کم ک کن د ت ا  امهازی نم ای د و در هم  ان دهرا  1(بر یک دیگر

همچنانکه در مواد دیگر قانون توس  ه، نیز د. تواند این س امانه پیش گیرنده از تخلهات باش  میش راکت اقتص ادی یا ازدوان 

 : نشان از همین اعتبار سنجی وجود دارد

 ین و ربم، به  ذی  یهادس تگاه  ریو س ا هیقوه قض ا«  یموظف اس ت با همکار  یبانک مرکز:  داردمیمقرر   14  ماده ثبند 

 التینس بت تس ر  ،یو ناارت  یاقدامات اجرا«  ریو س ا  یاعتبارس نج یداده مل  گاهیو توس  ه پا  لیکند که با تکم  یریزبرنامه

این به م نای آن اس ت که اعتبار س نجی . ابدیواحد درص د کاهش    کی( س االنه  یالیو ر ی)ارزالتیبه کل تس ر  یرجاریغ

عبارت »بخش عملکرد داش ته باش د ،  ارتش ا  و ارا«ه تس ریالت در غیر موارد ص  یحدر »پیش گیری« از اختال  و رش ا  و  

 3  شود.میحذف   4/ 12/ 1392( قانون آیین دادرسی کیهری مصوب 652ماده )  2خصوصی« از تبصره ال اقی

 حق  ا موشی ت دلاهض با »برم سوء پیوی ه«  -8

ی مت دد رس می و جس تجوگرها اس ت که  هاذخیره ش دن س وابق در دیتابیس،  نک با اینترنت به وجود آمدهای  هک  ایهمس أل

وجود    ایهو اگر در رابطه با مجرمین یا مترمین، خبر منهی و تخریب کنند،  گذارندمیاخبار و س   وابق را در دس   تر   

 د. کنمیفراوان مواجه   مشکالترا با ها به زندگی عادی است و یا آنها مانع بازگشت آن، داشته باشد

حمایت از داده ،ش  ررت، آبرو و حافاة    ،یاینترنت و وب در ارتباط با حریم خص  وص     یهاترین چالشاز مرم ییک

گس  ترده    ت ی. ظرفکندیرا فراموش نم زیچ  چیرا ثبت و ض  بم کرده و ه زیاس  ت. اینترنت، همه چ یتالینام دود دیج

در  زیجدل آم  یش  ده، مباحث لیتس  ر  جس  تجوگر  یبه اطالعات از طریق موتورها یکه دس  ترس     ت یاینترنت و این واق 

 
مؤثر )اعم از هیات مدیره یا مدیرعامل یا م اونان و...( یک ش رکت یا مؤس س ه و یا هر مقص ود آن اس ت که اگر ش خص حقیقی از اعض ا    1

ای جرمی مرتکب  ش خص حقوقی بود و او دارای اعتبار منهی یا مثبت اس ت، این اعتبار بر ش خص حقوقی تأثیر بگذارد و برعکس، اگر مؤس س ه

 .ها را مخدوش نمایدبه اشخای حقیقی منتسب بشود و اعتبار آن شد، این جرم

  ی هام اکم، ضابطان و دستگاه  نیب  یکیارتباطات الکترون  یموظف است به مناور سامانده   هیقضا«  قوهی  هریک  یدادرس  نییقانون آ  652ماده    2

  داتیتمر   یر یکارگعدالت« را با به  یاست، »شبکه مل  ازیبه اطالعات آنرا ن   یدادرس  انیکه در جر  یو حقوق  یقیاشخای حق   ریسا  زیتاب ه خود و ن 

 کند.  یاندازهرا یکیالکترون   یامضا لی مطمئن از قب یتیامن 

  ی هاصورت دستگاه  نی عمل آورند. در اعدالت به  یشبکه مل  ق یو کسب اطالعات الزم را از طر   یاست المات قضا«  توانند یم  یمراجع قضا«     تبصره

شبکه مزبور اعالم کنند. مستنکف از   ق یموظهند پاس  الزم را از طر یبخش خصوص یحقوق یهاتیو شخص یردولتیغ یعموم ینرادها  ،ی دولت

 .   است2/3/1375مصوب  راتی  کتاب پنجم ت ز ی( قانون مجازات اسالم576مشمول ماده ) بصرهت نیمهاد ا

تاب ه   ی هام اکم، ضابطان و دستگاه  نیب   یکیارتباطات الکترون  یموظف است به مناور سامانده  هقضا«ی  قوه(  1393ˏ07ˏ08  ی)ال اق  652  ماده

  دات ی تمر  یریعدالت« را با به کارگ  یاست، »شبکه مل  ازیبه اطالعات آنرا ن  یدادرس  انیکه در جر  یو حقوق  یقیاشخای حق   ریسا  زی خود و ن

 کند.   یاندازراه یکیالکترون   یامضا لی از قب نمطمئ  یتیامن 

عدالت به عمل آورند.    یشبکه مل  ق ی و کسب اطالعات الزم را از طر  یتوانند است المات قضا«می  قضا«ی  مراجع(  1393ˏ07ˏ08  ی)اصالح  تبصره

شبکه مزبور اعالم کنند.    ق یموظهند پاس  الزم را از طر  یحقوق  یها تی و شخص  یردولتیغ  یعموم  ینرادها  ،یدولت  یهاصورت دستگاه   نیدر ا

 است.   1375/ 3/ 2مصوب  راتیکتاب پنجم ت ز ی( قانون مجازات اسالم576تبصره مشمول ماده ) نیا ادمستنکف از مه

 ی.جمرور  استیر یو مقررات م اونت حقوق نیو انتشار قوان حیتنق  ن،یو مقررات م اونت تدو نیقوان  یعموم یرساناطالع یمل گاهیپا
 16/01/1396توس ه کشور مصوب  یهابرنامه یاحکام دا«م قانون 3
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اس ت که    یجران نیمخاطب  یبالقوه دارا  یکه در اینترنت، هر متن این  خص وص اًایجاد کرده اس ت؛    یحریم خص وص   نهیزم

بدون رض  ایت    یو افش  ا  هایرس  وای ،های، بدنامهاترمت   اس  ا ،یش  ای ات ب  انیقربان  یرا برا  یاجتماع  ت یثیاعاده ح

 . کندیدشوارتر م یشخص  یهاداده

در شبکه    ها. دادهشودیم  یضبم و نگردار  ،یویدیوی یهالمیاطالعات ازجمله اسناد مکتوب، تصاویر و ف یوب، تمام در

از  یمیبه بخش عا یراحتجس تجوگر جس تجو کند، به  یرا در موتورها  ینام دیگر  یمثال، اگر ش خص    یوجود دارد. برا

 تأثیراز نوجوانان که ت ت   یاری. بس  کندیم دایپ  یاز گذش ته تاکنون دس ترس   یو یش خص    یهاو داده  یاطالعات خص وص  

به  یپس از مدت کنندیمنتش  ر م یمجاز میخود را در م   یهااز داده ی یبخش وس     ش  دن،یدیگران و با هدف اجتماع

 1.شوندیاطالعات مواجه م  یهنگام یافتن شغل با مشکل افشا

  اد یخطر، مانند اعت  یب یزیتواند چمی نیا. پنران کردن دارد  یبرا یزیکس چ هر توانند کش نده باش ندمیخاطرات   یبرخ

که به   یتیجلس ه جنس    کی باش ند، مثالً تریتوانند جدمی  زهایچ یب ض    باش د  رانیمد یهالذت گناه از تالش 2،فیخه

 ندهیآ  یاس تخدام  یهامانع تالش یتواند به طور جدمیمجرم که  منتش ر ش ده از  کسع کیمنتش ر ش د،   یص ورت عموم

 دیتوانمی ایبود چه؟ آ دنید یدر دس  تر  همه جران برا  نیبه ص  ورت آنال  یبه اطالعات ش  خص    یوندیاگر پ،  ش  ود

 د؟یحذف آن داشته باش  یبرا یقانون  درخواست 

 ایهمس أل، ی الکترونیکهای منتش ره در رس انههاو خبر،  های الکترونیک رس می دادگاههادر پرونده  یحق فراموش  : نکته 

ش ود همچنان که    ی و اعتبار س نجیریگ  میده و بر اس ا  آن تص مش  بندی طبقه میجرا  ردیاس ت که مورد توجه قرار گ 

  ی حت،  همه مش اغل  یبرایک س ان باش د و افراد   یبرا  نهیش  یعدم س و  پ  نکهایهن  ش ود  یبندطبقه زیص ب نامش اغل و من

خواهد در یک موق یت  میو ش خص ی که   ش ود یالزام  خواربار فروش ی، مغازه  کیمانند کس ب و کار در  ،  س اده  مش اغل

،  در وض یت کاغذی، خواهدمیشغلی عالی کار کند همان عدم سو  پیشینه را نیاز داشته باشد که یک راننده مسافرکش  

 د. ببر شیتواند جام ه را به سمت اصال  پمین وجود نداشت و لذاها  و فراموشیها قابلیت این طبقه بندی

»تس ریل   داردمیمقرر   1395/ 11/ 10ی توس  ه کش ور مص وب هاقانون احکام دا«می برنامه 38ماده  4در بند ، قانون گذار

بازگش ت م کومان پس از ت مل کیهر به زندگی ش رافتمندانه و رفع موانع اش تغال آنان با س اماندهی و م دود کردن  

نش ان از فرم ص  یح    3بوط«موارد اس ت الم از س و پیش ینه به موارد خای و رفع اثر م کومیت در چرارچوب قوانین مر

»س امانه اعتبار س نجی« د.  ش و میقانونی از روش ف لی اس ت که مانع اص ال  بزه کاران و تش ویق آنان به اس تمرار خالف 

  ی برا  یاجتماع  یهات یم روم ش ده«بندی  طبقه  گردد، ص ورت »مس تمر و «نهیش  یعدم س و  پ»اخذ   نیگزیجا، قوه قض ا«یه

  ی اجتماع   یهات یم روم  در س  یس  تم الکترونیک، ردیقرار گ   نه ان«ذی» همه  اریدر اخت  نیافراد باش  د و به ص  ورت آنال

مجلس بش ود و    ندهینما خواهدیکه م فردی  اس ت  ممکن مثال  عنوان بهاس ت    فیقابل ت ر، هر ش خص و هر ش غل  یبرا

باز کند با دارا بودن    ایهمغاز کی  خواهدیکه م  کس ی  یانداش ته باش د   اعتبار  ترس بک یهاش رر با جرم  یش ورا ندهینما  ای

 
،  55شماره  ،یالمللنی ب  یمجله حقوق «،یاطالعات نینو یهای» حقوق بشر و حق بر فراموش شدن در عصر فناور ما،یعطار ش دقاسم،یس یزمان 1

 108-81، صه ات 1395  زمستان  زییپا
2 Farmville 

 16/01/1396توس ه کشور مصوب  یهابرنامه یاحکام دا«م قانون 3



142 

توان به وض  یت کنونی هر میمش غول ش ود همچنین کار   به بتواند، اما با اعتبار س نجی مس تمر، ترنیاز جرا«م س نگ  یبرخ

 د. ، اعتبار شخص را افزایش یا کاهش دهایهل ا،  با نگاهی علمی به گذشته، شخصی

 ح م ا اقاه  دراا ه  هتپا اه »حق  ا موشی« -9

دسترسی به سوابق اشخاصی است که زمانی به اترام یا جرمی مشرور شده ،  ی اینترنتی کنونیهایکی از م ضالت سامانه

وض  یت  دس تگاه قض ا«ی با بررس ی دقیق نس بت به ، ش وندمیش ود و همگان از آن مطلع میی اینترنتی درن هاو در رس انه

را به حذف س وابق یا نگرداری آن الزام نماید ها  تواند »جس تجوگر«می، کنونی اش خای بر اس ا  »س امانه اعتبار س نجی«

 د. عملی گرد، و »حق فراموشی« بر اسا  شخصی سازی پرونده هر شخص

زایده فروش خانه در سال پیش طی برگزاری م 15اولین بار یک مرد اس پانیایی خواستار فراموش شدن شد. او که نامش 

نترنتی منتش ر ش ده بود، ب د از کش مکش با روزنامه بر س ر این موض وع که نام وی باید از آرش یو روزنامه  ای  هیک روزنام

همین ش  کایت زمینه س  از تدوین و تص  ویب قانون »حق   حذف ش  ود، ناگزیر به طر  ش  کایتی در این زمینه ش  د.

 فراموشی« در ات ادیه اروپا شد.

ه درخواس  ت به موتورهای  «ات ادیه اروپا با تص  ویب قانونی، برای ش  رروندان اروپایی این امکان را فراهم کرد تا با ارا

ش ان را از نتایج جس ت وجوی موتورهای  وجو بتوانند از حق فراموش ی در اینترنت برخوردار ش ده و اطالعاتجس ت 

توانند از گوگل، یاهو و  میراموش ی« نامیده ش د کاربران  وجو حذف کنند. بر اس ا  این قانون که قانون »حق فجس ت 

در پرونده گونزالس که 1را از آرش یو اطالعات خود حذف کنند.ها ی دیگر بخواهند تا اطالعات مربوط به آنهاش رکت 

اقدامات اش خای جو در برابر  وموتورجس ت   ت یمس ؤولمس ا«ل گوناگونی از »بررس ی ش ده اس ت    2اروپا هیدادگاه ات اددر 

«، و  بردن س وابق نیب از»، «گرانید  یاطالعات ش خص    حذفی«، »خص وص   میاز حر  حهاظت »،  ی«بر فراموش    حق»، «ثالث 

و اطالعات ذخیره ش ده و پردازش ش ده«، نیز ب ث  ها  »ص الحیت م لی در مورد موتورهای جس تجو و نمایندگان آن

 ت. شده است که مطال ه آن مهید اس

را    یتیشکا، ایاسپان میمق  ییایش رروند اس پان کی  3،کاس تجا گونزالس  یآقا، 2010مار   5در حکم آمده اس ت:   14در بند 

آژانس  به ،  کندمی( منتش  ر ای)اس  پان  ایدر کاتالون  ژهیبه و،  گس  ترده راژیروزنامه با ت کیکه   4  ال ونگاردیا ادیس  یونز  هیعل

  نیاز ا  ت یشکا ارا«ه داد  7گوگل اینک  و6گوگل اس پاینو  ، ال ونگاردیا  هیلع 5 )ای ای پی دی(  ایاس پان یهاحهاظت از داده

،  کندمیگروه گوگل وارد   یرا در موتور جس  تجو   کاس  تجا گونزالس ینام آقا ینترنتیکاربر ا کی  یبود که وقت  ت یواق 

  ی با ذکر نام آقا  ایهی  اطالع  ن، که در آ1998مار    9و   هی  ژانو  19  ب ی  به ترت،  ال ونگ اردیاروزنامه   هدو ص   ه     یهانکیل

  ی اجتماع  تأمین یهایجبران بده  یبرا  وس  ت یحران امالک و مس  تغالت در ارتباط با مراحل پ  یبرا کاس  تجا گونزالس

 د.و شمیظاهر 

 
 1394مرداد  31 ی،بر س ر دوراه  گوگل: کرد نییروزه ت  35االجل ضرب یاز قانون حق فراموش تی تب  یبرا   سیانگل  سایت فننوران، 1

2 the court of justice of the european union 
3 Costeja González 
4 La Vanguardia Ediciones SL 
5 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)   آژانس حفاظت از دادههای اسپانیا 
6 Google Spain 
7 Google Inc 
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ص ه ات را  نیا  ای دیبا  ونگاردیاال  ابتدا خواس ت که  کاس تجا گونزالس   یآقا،  ت یش کا نیبا احکم آمده اس ت:  14در بند 

جس تجو    یکه موتورها یخاص    یاز ابزارها ایظاهر نش ود   یمربوط به و  یاطالعات ش خص   گریدهد تا د رییتغ ایحذف 

  و  گوگل اس پایندرخواس ت کرد که   یو، . دومهام افات از آنرا در دس تر  قرار داده اس ت اس تهاده کند. داده  یبرا

 گریدر جس تجو متوقف ش ود و د جیپنران کند تا درن نتا  ایرا حذف  ویمربوط به   یش خص   یهاداده  دیباگوگل اینک 

  ی مربوط به او برا  وس ت یاظرار داش ت که مراحل پ  نهیزم نیدر ا کاس تجا گونزالس  ینباش د. آقا ال ونگاردیا یوندهایدر پ

 ربم است.  یبکامالً چند سال به طور کامل حل و فصل شده بود و مراج ه به آنرا اکنون  

  ی ابیش  ود که هنگام ارزمی ریتهس    یم ن نایهب  46/ 95دس  تورال مل  14)ب( و بند )الف( پاراگراف اول ماده   12ماده  

حق دارد که اطالعات مربوط به او    )ش اکی(هاداده  موض وع ایآ هش ود ک   یبررس   دیبا، مقررات نیا  یاجرا  یبرا  میش را

در ، یانجام ش ده بر اس ا  نام و  یداده ش ده پس از جس تجو  شینما  جینتا  س ت یبا ل گریمرحله از زمان د  نیش خص اً در ا

ش ود. همانطور  آزار ویباعث    س ت یکه درن اطالعات موردنار در آن ل یحق  نیچن  افتنی ینباش د. برا  یبا نام و وندیپ

د که اطالعات کنتقاض ا  ،  نش ورم 8و  7خود ت ت مواد    یبا توجه به حقوق اس اس  ،  ممکن اس ت   )ش اکی(داده  موردکه 

نه ،  قاعده کیبه عنوان  ،  حقوق نیا .ردیدر دس تر  عموم قرار نگ گرید  ،جیاز نتا یس تیل  نیدرن در چن لیموردنار به دل

اطالعات هنگام   نایهب  یعالقه عموم مردم به دس   ترس     نیبلکه همچن،  اپراتور موتور جس   تجو  یتنرا منافع اقتص   اد

}به  که ش خص موض وع داده یمانند نقش  ،  خای لیاگر به دال، حال نیموض وع داده اس ت. با ا  ناممربوط به    یجس تجو 

با   یو  یبه نار برس د که دخالت در حقوق اس اس   نیچن،  کندمی یباز  یعموم یدر زندگ  ،{چیز دیگرس بب ش ررت یا 

مورد   تبه اطالعا  یدس ترس   و  جینتا س ت یدرن آن در ل،  زندگی افراد مش رور تننس  توجه به عالقه غالب عموم مردم به دا

 نای  هب یبلکه عالقه عموم مردم به دس  ترس   نیس  ت موتور جس  تجو   یمجر یتنرا منافع اقتص  اد  پس  .ش  ود  هیتوج  نار

 1مربوط به نام موضوع داده است.  یاطالعات هنگام جستجو 

مقاالت مت ددی وجود دارد و ، ی« و حکم دادگاه ات ادیه اروپاخص  وص     میت ارض منافع کاربران و حردر بررس  ی »

 یپردازش   مس ؤول  ینترنتیا  یاپراتور موتور جس تجو  کحق فراموش ی را تش ریح حقوقی کرده اس ت از جمله »ی مس أله

 نای هوجود، ب نیبا ا:  « نوش ته اس ت  س وم در ص ه ات وب منتش ر ش ده  ش خصتوس م   یش خص    یهااس ت که از داده

که به طور بالقوه    نترنت یبس ته به اطالعات مورد نار، بر عالقه مش روع کاربران ا ج،ینتا  س ت یاز ل نکیکه حذف ل ب یترت

را دنبال کرد به   ایهتوازن عادالن دیگذارد، دادگاه م تقد است که بامی تأثیراطالعات است   نای هب  یمند به دس ترس  عالقه

و حق حهاظت از   یخص وص   میحق حهظ حر  ژهیبه و  ،یموض وع یهاداده  یو حقوق اس اس    منافع نیا نیطور خای ب

ان  به عنو  زیکند که اگرچه درس ت اس ت که حقوق موض وع داده نمیرابطه خاطر نش ان   نی. دادگاه در ایاطالعات ش خص  

  تیبه ماه  یخای بس تگ مواردت ادل ممکن اس ت در  نیش ود اما امیاس تهاده    نترنت یاز عالقه کاربران ا  یقاعده کل کی

اطالعات  نیدر داش تن ا  یموض وع داده ش ده و به نهع عموم یخص وص   یزندگ   یآن برا  ت یاطالعات مورد نار و حس اس  

 متهاوت باشد.    یعموم یموضوع داده در زندگ   یابیکه ممکن است به طور خای با توجه به نقش باز ایهاست، عالق

مربوط به ص ه ات وب را از  یهانکیس ازد که لمیرا قادر ها  دس تور داده نیا ایآ هک   س ؤال نایهدر پاس   ب  ت،یدر نرا

 اس ت اطالعات موجود در آن ص ه ات مربوط به او ش خص اً  لیاس ا  که ما نیحذف کنند بر ا  جیاز نتا  یس تیل  نیچن

 
1 judgment of the court (grand chamber), 2014:3:17  
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از موض وع داده ش ده اس ت، در   یبر اس ا  درخواس ت  اگردادگاه م تقد اس ت که    ن،یزمان م   کیپس از   "فراموش ش ود"

  س تیو اطالعات در لها نکیدس تورال مل، ل نیل اه در زمان ناس ازگار با ا  نیدر ا  س ت،یدر لها نکیل  نینار گرفتن ا

ممکن اس  ت در   قیدق  یهاداده  یپردازش قانون یکند که حتمیرابطه خاطر نش  ان  نیپاک ش  ود. دادگاه در ا دیبا  جینتا

  ، یناکافها  پرونده، داده  مینداش  ته باش  د که در آن، با توجه به تمام ش  را  یدس  تورال مل س  ازگار نیزمان با ا طول

آنرا پردازش ش ده اس ت و به ل اظ    یکه برا یاز حد در رابطه با اهداف شیب ایو   س ت یمربوط ن گرید ایو   میرمس تقیغ

 شده است.   یزمان سپر

از س وژه داده به مناور مخالهت با پردازش انجام ش ده توس م    یدرخواس ت  نیچن  یابیزکند که هنگام ارمیدادگاه اض افه  

موض وع داده حق دارد که اطالعات مربوط به مربوط او  ایآ هش ود ک  یبه طور خای بررس   دیاپراتور موتور جس تجو، با

با نام او   گریش ود دمیداده   شیکه پس از جس تجو براس ا  اس مش نما  یجیاز نتا یس تیبا ل  دیل اه با نیدر ا  ش خص اً

 س ت یاز ل دیاطالعات با  نیا  یبه ص ه ات وب حاو ییوندهایمورد باش د، پ نای هک  یارتباط نداش ته باش د. در ص ورت

به   یدس ترس    ،یعموم  یدر زندگ  و  ینقش داده  در موض وع عموم رینا  یخاص   لیدال نکهیحذف ش وند، مگر ا  جینتا

 . توجیه منافع عمومی داشته باشد شودمیجستجو انجام   نیکه چن یاطالعات زمان

به اپراتور موتور جس  تجو )کنترل کننده(   ماًیدرخواس  ت را مس  تق  نیتواند امیکند که موض  وع داده  میدادگاه اش  اره  

، ممکن توجه نکندکه کنترل کننده درخواست را  کند. در صورتی  یرا بررس آن حیبه طور ص  را موظهندبهرس تد، که آن

الزم را انجام داده و دس تورال مل را به مناور  یهابررس ی یمقام قض ای ،یاختیار ناارتدادرس ان بخواهد تا با  اس ت از 

 انجام اقدامات خای براسا  آن انجام دهد.

از آنرا مطر  ش ده    شیکه پ  یعض و در اختالفات  یکش ورها  یهادهد که دادگاهمیاجازه    یحکم مقدمات ینکته: مرجع برا

  وان ید . ندیاروپا مراج ه نما هیقانون ات اد کیاعتبار    ایاروپا  هیقانون ات اد ریمربوط به تهس     یهااس   ت، به پرس   ش

  ر ی دادگاه، که به طور مش ابه در س ا  میپرونده را طبق تص م  دیبا یدادگاه مل  ای  اه. دادگ ردیگ مین میخود تص م  یدادگس تر

بر همین اس  ا    1مطر  اس  ت، م هوظ نگه دارد.  یاز آن موض  وع مش  ابر شیکه پ یمل  یهادادگاه ای  یمل  یهادادگاه

 ت.  در هر مورد دارای خصوصیات خود اسها ی مختلهی هستند و پروندههادارای روش،  ی ملیهادادگاه

 با ت د لیت  ا دا و  حق  ا موشی  به قوقل هتاه   گهیس 35  ضاا  ال ل -10

ت یین  ایهروز 35موتورهای جس ت وجو؛ گوگل، ض رب االجل  برای غول    2آی س ی او  کمیس اریای اطالعات بریتانیا

کرده تا بر اس ا  قانون »حق فراموش ی« که س ال گذش ته در ات ادیه اروپا به تص ویب رس ید، نس بت به حذف برخی  

اطالعات از ذهن این موتور جس ت وجو اقدام ش ود. پرونده کش مکش ات ادیه اروپا و گوگل بر س ر این موض وع به 

س   ران ب ض   ی از کش   ورها مانند چین و روس   یه برای اجرای چنین قانونی در مورد اطالعات کاربران    همراه زمزمه

ش ان، با این ض رب االجل به دس ت مدیرعامل جدید رس یده اس ت. ش اید بتوان گهت این اولین ب رانی اس ت که  کش وران

 
1  Court of Justice of the European Union, “An internet search engine operator is responsible for the 

processing that it carries out of personal data which appear on web pages published by third parties’, 

Luxembourg, 13 May 2014 
2 (Information Commissioner’s Office) ICO 
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ی برای آن پیدا کند. ف ال تنرا واکنش  حلهراش ود و باید میس اندرا پیچای به عنوان مدیرعامل جدید گوگل با آن مواجه  

 1کمپانی گوگل در مقابل این ضرب االجل، سکوت بوده است.

 حق  ا موشی اه ا اقاه ژ پ  -11

ژاپن درخواس ت مردی مبنی بر اینکه نتایج جس تجوی اخبار دس تگیری وی به اترام جنس یت    2017 هیفور 2دادگاه عالی  

 د. شو میرد کرد و حکم داد که با این کار آزادی بیان نقض ،  از گوگل حذف شده است 

دادگاه عالی ژاپن درخواس ت یک مرد مبنی بر حذف نتایج جس تجوی اخبار دس تگیری وی به اترام جنس یت از گوگل را 

 شود.میرد کرد و حکم داد که با این کار آزادی بیان نقض 

در مورد جس  تجوهای    «حق فراموش ش  دن»دادگاه عالی کش  ور در مورد   تص  میم ن اولینایهی ژاپنی گهتند ک هارس  انه

حذف )ارجاع به اترام( فقم زمانی »گهت:  ،  که در وب س  ایت خود قرار داده اس  ت   ایهدادگاه در بیانی اینترنتی اس  ت.

 «ضو  بیش از افشای اطالعات باشد.مجاز است که ارزش م افات از حریم خصوصی به و

 د هیف دا و ی اه ا ت  هیه ت وه  ا طا ق  ل گات یک -12

 د. انجام دهها  را از طریق درگاهها  ی اجرا«ی مکلف است تا کلیه دریافت هاقوه قضا«یه به مانند بقیه دستگاه

  ( 1396  1400) رانیا  یاسالم  یجمرور یو فرهنگ  یاجتماع  ،یقانون برنامه پنجساله ششم توس ه اقتصاد  46بند ث ماده 

ی کلی اقتص اد  هابه مناور رونق تولید، نوس ازی ص نایع، حمایت هدفمند از ص نایع دارای اولویت س یاس ت :  مقرر داش ت 

 کنند:میربم به شر  زیر اقدام ذیی اجرا«ی  هامقاومتی و همچنین توس ه صادرات غیرنهتی، دولت و دستگاه

، م اکم دادگس تری، نیروی انتاامی و س ازمان ثبت اس ناد و امالک کش ور  های اجرا«ی نایر ش ررداریهادس تگاه  س ه

آماده   ایهی خود را به گونافزارنرمی  های داخلی و زیرساخت هافرآیندو ها مکلهند تا پایان سال دوم برنامه دستورال مل

قوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و  نمایند تا دریافت اطالعات از متقاض  یان و م اس  به کلیه ح

و    افزارنرمبا اس تهاده از   ص رفاًو عوارض ش ررداری و نیز اعتراض ات وارده بر آن م اس بات  ها  ی آنرا، جریمههاجریمه

ه با توضیح  بدون حض ور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظرارنامه مربوطه میسر شود و همرا

  از طریق الکترونیکی انجام ش ود. ها  و دریافت ها  کامل م اس بات به ص ورت برخم)آنالین( به متقاض ی اعالم و پرداخت 

،  بر خم اس ت غیری  هاهمچنان روشها «ی این وظیهه قانونی را انجام داده و در بس یاری از بخشهاقوه قض ا«یه در بخش

پذیر دریافت مبال  حقوق قانونی به ص ورت برخم، امکان،  آنالین نباش د،  تا زمانی که درخواس ت و دادخواس ت   اص والً

 ت.  نیس

 

 اشتراک گذاری بانک اطالعاتی قوانین و مقررات: بند سوم
، کش ورهای دیگر»مدیریت دانش« بر »قوانین و مقررات« اس ت چه در ایران و چه در ،  و مردم  هایکی از نیازهای دادگاه

گذارد. می  تأثیرمختلف موض  وعات  بر زمان ، ش  ودمیکند و ناس    قبلی  میتغییراتی پیدا ،  مجالس  یوس  یلهبهقوانین  

 
 1394مرداد  31 ،"،روزه ت یین کرد 35انگلیس برای تب یت از قانون حق فراموشی ضرب االجل "کرن چی شبنم،  1

https://phys.org/tags/decision/
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 «کی ام» افزارنرمو  یاطالعات  یهاس تمیمانند س  فناوری  که به موض وعات   قیت ق یاس ت برا  یمنس و  ش دن موض وع

  1انتراست.   یمربوط به رفتار انسان ب قاتیت ق،  حال نیشود. با امیمربوط  

»قوه قض ا«یه مکلف   داردمیمقرر  1395/ 11/ 10ی توس  ه کش ور مص وب هاقانون احکام دا«می برنامه 38ماده  بند الف 

اس  ت نس  بت به تنقیح، اص  ال  و رفع خوهای قوانین قض  ا«ی با رویکرد پیش  گیری از وقوع جرم و اختالف، کاهش  

و جرا«م، جایگزین  ها ی دیگر و متناس ب س ازی مجازاتهامجرمانه و م کومیت حبس و تبدیل آن به مجازاتعناوین  

کردن ض   مانت اجرا های غیرکیهری مؤثر و روزآمد از قبیل انتاامی، انض   باطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح  

به   25/ 3/ 1389قیح قوانین و مقررات کش   ور مص   وب مورد نیاز را تریه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تن

 2مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.

قض ات و مردم عادی بتوانند در ، به روز در دس تر  همگان باش د و کلیه حقوقدانان،  اگر قوانین در س ایت قوه قض ا«یه

، منسو  شدن و یا بقا  آن،  مهید بودن آنغیرهر موضوعی قوانین مربوطه را ببینند و »نارات« اشخای در زمینه مهید یا  

با    هادادگاه، ت ارض با قانون دیگر و امثال این موارد را یادداش  ت کنند و با این روش مدرن اش  تراک گذاری اطالعات

 د.  را رسیدگی کننها حقوقی« پرونده »دانش واق ی

خود، به   ایهی عملیاتی« باش د ی نی هر قاض ی و هر ش خصی بر اسا  نیاز ل ارس اناطالعاگر انتش ار قوانین به ص ورت »

آن قانون اس  تناد نماید و هر پژوهش  گری بتواند به متن آخرین قانون موردنیاز خود دس  ترس  ی پیدا کند و با »جمع  

توان در کمترین زمان می،  و اجازه به اش خای در نقد و بررس ی و به روزرس انی و اش کال گیری این قانون 3س پاری«

اس اتید و  ، ی اجرا«یهاحقوقی دس تگاه،  مش اوزان حقوقی، وکال، ممکن قوانین را تنقیح کرد و همه دادرس ان ،دانش جویان

د.  آخرین اص الحات قانون را در زمینه مورد نیاز خود پیدا کنن،  ی مطلع نس بت به قوانینافراد عاد  یو حت، پژوهش گران

امکان نقد و بررس  ی قوانین به اش  خای مطلع اعم از نماینگان ف لی و قبلی و همه آحاد ملت ارا«ه  ،در این ص  ورت

تواند به ص  ورت  میاین قوانین ،  در نرایت د.  را«ه دهناده و جایگزین یا تکمیلی آن را و ش  ود که آن قانون را نقد نممی

قاض ی از لیس ت، انتخاب نموده  ،  ی نی در فیلد مربوط به ماده قانونی،  مورد اس تهاده قرار گیرد، در احکام،  تمام اتوماتیک

نیازی به مراج ه نداش  ته و  ، و دقیق ماده را ذکر نماید و اگر اعتراض به آن بش  ود یا دادگاه عالی بخواهد بررس  ی کند

 د. ن ماده با حکم صادره را بدست آورببیند و ارتباط ای  سری اً

 ی ،وشج ر ت ،ر ج ر هسا   ط ع -1

زدن از پش ت    ادیبا فر  یکس    گریو د  ش ودیاس تهاده م  یاجتماع  یهااز ش بکه یرس اناطالع  یدر روس تاها  یکه حت  امروزه

به خود اش خای   ماًیاعم از مس تق قض ا«یهقوه   رس انیاطالعکند ض رورت دارد مین یرس اناطالعها  در م ل ایو  ها  بلندگو 

  ق یاز طر دیهمچون ان ص  ار وراثت با  یموارد یبرا یرس  اناطالع  ایجرت اش  خای بدون م ل و  یرس  اناطالع  ایو 

ص ورت گرفته اس ت    یش کل راتییبه عنوان مثال در خص وی ان ص ار وراثت امروز فقم تغ ردیص ورت گ  یمجاز  یفض ا

  حل   یوراث به ش ورا احدی ازش ناس نامه   یورثه هس تند الزم اس ت با کپ  یآنکه اثبات ش ود که چه کس ان  یبرا ی نی

از ح د مقرر ب اش   د در   شیارث ب  زانیدهن د و س   پس چن انچ ه م  لی  تش   ک  یاختالف مراج  ه نموده و پرون ده ک اغ ذ

 
1  Booker Lorne D, Bontis Nick, Serenko Alexander, "The relevance of knowledge management and 

intellectual capital research", KM Knowledge and Process Management, 2008, p 14 
 16/01/1396توس ه کشور مصوب  یهابرنامه یاحکام دا«م قانون 2

3 Crowdsourcing 
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 نهیدر آن استهاده بر یمجاز یو فضا  وتریاست و کامپ یشکل رییتغ کیفقم   نیاما ا  دیاعالم نما  راالنتشاریکث یهاروزنامه

ورثه وارد ش ده و    هیداد که کد کل  اجازه یمجاز  یفض ا قیتوان از طرمیمتوفی  ش خص یی کد ملی ش ود با ش ناس امین

 نیعدم ص  ت ا  ایاعالم فوت و امثال آن ش ود و س پس همان موقع از ثبت احوال درخواس ت اس ت الم ش ده و ص  ت 

 د. ردگ  نیافراد م 

ار  یکه در اخت یمجاز  یهاو کانال و ش بکه  ت یس ا  قیش ود اول از طر یرس اناطالعبه افراد مختلف   قیپس از آن از دو طر

س رچ و جس تجو    ت یو بالفاص له در رس انه به اطالع عموم رس انده ش ود و قابل  ماًیمس تق رس انیاطالعاس ت    قض ا«یهقوه  

روش چندان مثمر ثمر   نای هکند هر چند ک   دایآنرا را پ  ینام و نام خانوادگ  ای یداش  ته و افراد بتوانند بر اس  ا  کد مل

ن فوت کرده اس ت  ناآ کانیز نزدا  یکس   ایآ  هک  ندیکنند تا ببنمیرا چک  ها رس انه  نایهافراد هر روز  مهه  زیرانخواهد بود 

  ی و س بب  یتر اس ت آنکه ثبت احوال در خص وی نس بمرم نیراه که از ا نید دومننندا  ایخود را جزو ورثه او بدانند   تا

به ص  ورت   ی به ص  ورت افراد س  ببی و نس  بی و س  اکن در یک م ل با کدپس  تیرس  اناطالعرا ثبت نموده و  یکدمل

  ی هاش بکه  قیاز طر میبه ص ورت مس تق ،تا چند درجه  لیاش خای فام  یمل دبه ک  ی نی  ردیص ورت گ  هوش مندو هدفمند

  ا یش ناس ند  میاز وراث فوق    قهیاز حقوق و وث  ایآ ... ، با مش خص اتده ش ود که ش خص فوت کردهرس اناطالع یمجاز

با   زیرااس ت    تراش کاالت خای خود اس ت اما نس بت به موارد قبل کم اش کال یدارا، راه نای  هاس ت ک   یریبد ؟ریخ

و  ها دایی، هاخاله،  هاعمه،  عموها  یخواهران و حت، مثالً برادران،  به متوفی کینزدو اش  خای  اطالع دادن به بس  تگان  

که    ش ناس ندیرا م  یاقوام فرد را مطلع نمود که اگر آنرا کس    توانیم،  و همس ایگان در م له و یا روس تاها  فرزندان آن

 د. است اعالم کنن ثهور نیخارن از ا

 ی مفیوا   ت پیر  شرقا هسا  ط ع -2

بی ص احب در پزش کی    ایهجناز افتدبس یاری از مواقع اتهاق می همزمان،  دنبال گم ش ده خود هس تندهافراد فراوانی ب

 . وجود دارد هابرزیستی و امثال آن، تریکالن،  یا فرد ناتوانی در بیمارستان،  قانونی

و کمک به ها  پیش گیری از س ردرگمی مردم در مهقودین ِخانواده،  در قوه قض ا«یه، یرس اناطالعین ص ه ات  تریکی از مرم

ها  نترنتی و ورود اطالعات )م دود( از اجس اد یافت ش ده یا افرادی که در بیمارس تاناییه، با ایجاد ص ه هاآرامش آن

 یرس  اناطالع  ت یس  ا،  توان م رفی خود را ندارند، بیروش هس  تند یا اش  خاص  ی که فراموش  ی دارند و یا به هردلیلی

یاتی« را در جام ه پیاده نماید ی عملرس اناطالعتواند »میض رورتی اس ت که ، در س یس تم یک پارچه قوه قض ا«یه، نیمهقود

وظیهه دارد به جام ه ارا«ه نماید، در قدیم، این امکان وجود نداش  ت و فقم گاهی در ، در راس  تای حق دس  ترس  یو 

دیدند، چه بس  یار پدران و مادرانی که فرزندش  ان گم ش  ده بود و از این میش  د اما همه آن را نمیمنتش  ر ها  روزنامه

جوانی   1394به عنوان نمونه در تابس تان س ال  ؛ رس یدندمینیز به نتیجه ن  نرایتاًرفتند و میبیمارس تان به آن بیمارس تان  

 د.  ، در پزشکی قانونی بو و مادرش چشم به راه شد و مرمتر آنکه جنازه آن جوان  و بازنگشت  برای تهریح رفت 

ها را به ما نش  ان ندادند؟ چرا از همان آییم، چرا از همان اول این عکسرویم و میگهتیم ما ههت ماه اس  ت که میمی

خود پزش کی . جا داش تنددانس تند که ما گمش ده داریم؟ ش ماره ما را همهاول اثر از ما انگش ت نخواس تند؟ ی نی نمی
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ای را آنجا دارند؟ چرا زودتر به ما خبر ندادند؟ چرا ب د از داش   ت، چرا به ما نگهتند که همچین جنازهقانونی کرریزک  

 1ههت ماه؟«

،  توان این مش کل را حل کرد، اگر قوه قض ا«یه در س یس تم یک پارچه خودمیی مدرن  رس اناطالعکاناتِ ام هبا این هم

کند و مش خص ات کلی )س ن جنس یت زمان و در ص ورت نیاز عکس( هر جنازه مجرول الرویه، و یا  میازی اندهقس متی را

  ی وس یله بهو یا ، بیروش هس تند  هادس تگیر ش ده و مجرول هس تند، یا در بیمارس تانها و زندانها تریکالناش خاص ی که در 

)با   وارد س ایت ش ودها  مراکز، بالفاص له توس م خود آنن ای هش وند، با دادن دس ترس ی قانونی بمینگرداری ،  برزیس تی

روانی ناش ی از عدم اطالع،  مش کالتگونه در  آن گاه، مردم این  رعایت همه مس ا«ل امنیتی و اخالقی امکان پذیر اس ت(

قوه  اس  ت که باید حل و فص  ل ش  ود و اگر  ها  موض  وع یک پرونده در دادگاه،  ند هر مهقود یا جنازهو ش   میگرفتار ن

،  با یافتن عزیزان خودها  تش کیل نش ود و خانواده، پرونده مهقودی اص والًچه بس ا  ، ازی کنداندهن س ایت را راایهقض ا«ی

امروزه برای هر مهقودی ،  جاد ش ودای هآنگاه پروند، پیگیری الزم را انجام دهند و فقم اگر جرم و جنایتی م تمل باش د

 د. گردمیفراوانی ایجاد   تمشکالشود و میتشکیل   ایهپروند

 

  ا طا ق  ضات مجاات  مواش -3

 د. به تمامی زیر مجموعه خود دار آموزشقوه قضا«یه الزام بر 

تاب ه   یهادس تگاه ،ییالکترونیکی به قض ات، کارکنان قض ا یدادرس   آموزش  یموظف اس ت برا قض ا«یه     قوه  662  ماده

 اقدام کند. یو مراجع انتاام ییقضا

  بیو به تص و   هیقانون توس م ش ورا تر  نیا ب یتص و    یبخش، ظرف س ه ماه از تار  نیا ییاجرا  یهانامهآیین     663  ماده

 2رسد.می  قضا«یهقوه   سیر«

 ی دضائی اه ا گا  ووه،ا  هسا  ط عبجومی ت   مواش -4

ی در خصوی موارد مختلف  رساناطالع، خصوی اینترنتی نمودن دادرسی انجام گرفتهین اقدامی که در  تراولین و ساده

به  https://polisen.se/faتوانید در س امانه  میی به بیگانگان در س و«د« را رس اناطالعقض ا«ی اس ت به عنوان نمونه »

ای گذاش   ته اس   ت هرچند ت داد  اطالعات کلیها به زبان آن،  ه بیگانگانزبان فارس   ی مش   اهده نما«ید که حتی دربار

اما دارای ارزش بس یاری اس ت که ش یوه ش کایات از جرا«م را به فارس ی توض یح داده و حقوق مجنی   اس ت ص ه ات کم 

 :ت علیه را نوشته اس

 دیکن  ت یشکا سینزد پل •

 میجرا  انیبه قربان  کمک •

 در خانواده  ت یو جنا جرم •

 اندهکه در م رض جرم قرار گرفت  یکودکان •

 بر تنهر یمبتن  میجرا •

 
 1394برمن  24، "شد دای ماه قبل، پ 7 لیس  َگمشد جسد"، خبرگزاری ایسنا  1
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 اندهقرار گرفت یکه در م رض جرا«م ناموس  یکسان •

 اندهقرار گرفت یکه در م رض جرا«م جنس  یکسان •

 تما  بگیرید. 114 14توانید در تمام شبانه روز با شماره تلهن میبرای دادن اطالعات به پلیس شما   •

 1تما  بگیرید. 0046 77 114 14 00ی  هاز خارن از کشور باید با شمار •

در اینجا کس انی که  ش ده اس ت     در س و«د مطر کمک به قربانیان جرایمی جرت  رس اناطالعهمچنین در همین س ایت  

های موجود اطالعات کس  ب کنند در هنگام ش  کایت از کمکی  هتوانند در بارمی اندهمورد ارتکاب جرمی واقع ش  د

توانید دریافت نمایید را در اختیار شما قرار میهایی که وقوع جرم، پلیس موظف است که اطالعات الزم در مورد کمک

 موارد زیر باشد:ی هتواند در بر گیرندمیاین اطالعات  دهد.

از که   2«یهریخس ارت ک » به ص ورت غرامت آس یب وارده به قربانیان جرا«م  امکانات موجود جرت دریافت غرامت مثالً

چگونه به  توان کمک دریافت نمود،میو ادارات دیگر ها  از کدام س ازمان ش ود،میقربانیان جرا«م ت یین ی  هادار  س وی

اطالعات مختلف در مورد   ی مربوط به دادگس تری رس یدگی خواهد ش د،هاپلیس و س ایر ارگانی  هش ما در اداری هپروند

یت را به عرده دارد تا کمک الزم را در مس ؤولکمون م ل س کونت این   ،دفتر امور اجتماعی روش پیش گیری از جرایم

تواند مالی، عملی و یا کمک روحی باش  د. در برخی از میاختیار قربانیان جرایم و بس  تگان آنان قرار دهد. این کمک  

انتهاعی مت ددی مانند کش یک  غیری هابرای قربانیان جوان نیز موجود اس ت. انجمن  ایهش ررها مراکز کمک رس انی ویژ

 کنند.میکمک   اندهزنان و یا کشیک فربانیان جرایم نیز وجود دارند و به اشخاصی که م رض جرمی قرار گرفت

 مگا م لف: 

 3خود از مترجم استهاده کنید.ی هشما حق دارید در جریان شکایت نزد پلیس و یا در طول روند پروند

 ت. ی قابل مطال ه اسرساناطالعنترنت در جرت  ای هدسترسی بشیوه استرالیا برای  

به اطالعات مربوط به خدمات خانواده و خدمات مربوط به خانواده، از   یتواند دس  ترس   می  ایهو ی: به چه ش   1 س  ؤال

 ابد؟یبربود    ،یجمله خدمات خشونت خانوادگ 

اس ت. ممکن اس ت    یقابل دس ترس   یش ده و به راحت میحقوق خانواده در حال حاض ر تقس    س تمیدر مورد س   اطالعات

مختلف قرار    یمختلف در کش ورها  یهاس ازمان  یاهت یدر دس تر  وجود دارد، اما آنرا در وب س ا  یخوب  اریمنابع بس  

کند تمرکز قانون خانواده و اطالعات می  ش  نرادیکه پ میکنمی  یبانیپش  ت  رهقاجام ه ش  به    یدارند. ما از ارا«ه مرکز حقوق

هش دار دادن مردم به وجود آن باش د.   یبرا  یغاتیتبل نیکمپ کیهمراه با    یمرکز  ت یوب س ا کیدر   یخش ونت خانوادگ 

و پرورش به جام ه،    آموزشو   یکه تخص ص در ارا«ه اطالعات حقوق  ییهابا س ازمان یدر همکار دیبا  ت یوب س ا نیا

  ی را برا  ت یموق   نیبرترها  س  ازمان نی. اابدیتوس   ه   ،یحقوق  یحقوق  یهاونیس   یجام ه و کم یقانون  مراکزاز جمله  

 دهند.میارا«ه   انیقابل دستر  به اطالع مشتر  یهارا در زبان  قیدق  یکنند که اطالعات حقوقمیتوس ه منابع فراهم 

 
 « دی کن تیشکا سی نزد پلسایت پلیس سو«د به فارسی، » 1

2 brottsskadeersättning 
 « میجرا انیکمک به قربان سایت پلیس سو«د به فارسی: » 3
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 مو ل   ا ا  م سو ا ت  ادو  ا: 

  س تم یاز افراد به س    یاریهس تند و بس   یگروه بزر  از مردم قابل دس ترس    کی یبراها  ت یکه وب س ا  یدتوجه داش ته باش  

  ی قدان دس ترس  اکه در م رض کمبود هس تند، از جمله افراد کم س واد، ف  یحال، افراد نیوند. با اش  میوارد  هخاندر قانون  

به اطالعات   ،یس   یخواندن انگل ایص   بت کردن   از توانناو   انهیرا ایبه تلهن هوش  مند    یرس   دس  ت بدون  نترنت،ایهب

هس تند، افراد مس ن، افراد م لول،  یمنزو  ییایش ود که از ل اظ جغرافمی  یش امل افرادهمچنین  نیندارند. ا  یدس ترس  

 کنند.میص بت    یسیانگلغیرزبان   کیکه از   یکه در م رض فقر هستند و افراد  یافراد

  جو ه سا ت ه ، جات دضائی اه   گهسگا  -5

 :وجود دارددادگاه مناسب    برای یافتن ایه،صه   انگلستان  یهادادگاه یراهنمادر 

 یدرخواست فرزندخواندگ :  1یفرزندخواندگ 

 یاعالم ورشکستگ:  2یورشکستگ

 ینگردار  یهانهیمسا«ل مربوط به تما  کودک و اختالفات بر سر پرداخت هز:  3کودکان

 یدادن به مشارکت مدن انیپا: 4یمدن  مشارکت 

 شاهد بودن  ای  یمترم شدن به جرم، قربان: 5جرم

 ازدوانخاتمه دادن به : 6طالق

 خشونت در خانه:  7یخانگ  خشونت 

 ضیکار و تب  یروین لیاختالفات در م ل کار از جمله دستمزد، ت د: 8اشتغال

 .شودمیانجام   ختنه ایازدوان   یشما برا لیبرخالف م: 9ختنه اجباری زنانو  یاجبار ازدوان

 .کنندمی  یدگ یکشور رس یعال  وانیور دامهکه ب  ییهادادگاه: 10یاحوال دادگاه عال  ثبت 

 ایهاخران و اختالفات اجار: 11در مسکن تصرف

 در انگلستان و درخواست اخران از کشور ی، حق زندگ یدرخواست پناهندگ :  12مراجرت

 یو جبران خسارت شخص یکوچک، مصرف کننده، سرل انگار  یادعاها: 13مالی پول  یادعاها

 وراث  حل و فصل و اختالفات: 14نامه  ت یوص

 یریگ  میو تصم یابی، است قاق، ارزایمربوط به مزا مشکالت:  15یاجتماع  ت یامن

 
1 Adoption 
2 Bankruptcy 
3 Children 
4 Civil partnership 
5 Crime 
6 Divorce 
7 Domestic violence 
8 Employment 
9 Female genital mutilation and forced marriage 
10 High Court District Registry 
11 Housing possession 
12 Immigration 
13 Money claims 
14 Probate 
15 Social security 
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 یاتیمال میاز تصم  یفرجام خواه:  1اتیمال

 2دیستیمطمئن ن ایاز موارد باال    کی چیه

  .دهدمی  شیرا نما یبه کدپستها  دادگاه  نیترکیاز نزد  یستفرر

  دراا ه  هتپای ا اقاه  ل گات یک هسا  ط ع -6

 پاس  دهند.  یت حقوقسؤاالرا به   ییهاکند تا پاس میو قضات کمک   وکالبه مردم، مشاغل،    3یپورتال عدالت اروپا«

مجارس تان را جس تجو    نیخواهد ثبت نام زممی یفرانس و   نیدارد. کارآفر  لیوک   کیبه  ازیبه آلمان ن  ییایتالیا  مس افرت

 یزبان رس م 23س ؤاالت در  نیدارد. پاس   به تمام ا س ؤال  ییایدادگاه اس پان س تمیدر مورد س    یاس تون  یقاض    کیکند. 

ص   ه  ه م توا، پورتال، اطالعات و   30،000از   شیب  با  .ت در دس   تر  اس      یاروپا در پورتال عدالت اروپا«  هی  ات  اد

 کند.میاروپا را فراهم  هیعضو ات اد  یمختلف در همه کشورها  یهاوهیو ش  نیکامل در قوان یوندهایپ

اروپ ا  یادع اه ا  ،ییقض   ا  آموزش  ،یحقوق  یه ادر مورد کم ک  اطالع ات  نیکنهرانس و همچن  د«و ی  و و  ییکوچ ک 

 نیوجود دارد. ا  نیو زم  یتج ار  یه اثب ت ش   رک ت   ن،یع دم پرداخ ت آنال  ،یاطالع ات ق انون  یه اگ اهیب ه پ ا  ییون ده ایپ

 .است   ییمختلف قضا یهایدادرس  یکاربر پسند برا یهاشامل فرم نیپورتال همچن

  ی به م نا کیموارد اس ت و دادگاه الکترون گریو د کالو،  نیقوان  افتنی یکمک به اش خای برای و  رس اناطالع  رگاهد نیا

 ت.  به صورت متمرکز نیس وکالو مدیریت    باشدمینو...   یبررس،  ارجاع کیارسال دادخواست و روند الکترون

 

 اقامتگاه و ابالغ الکترونیک: بند چهارم
ی رس اناطالعو ،  ری از اینترنت اس ت گیبررهنوع عملیاتی  ؛ مقص ود اص لی از »دادرس ی الکترونیک«،  همانگونه که بیان ش د

روند عملیاتی دارد از قبیل ابالغ قانون به کل  ، های«رس  اناطالعبس  یاری از »، ندارد اما در همین حال  ایهبه تنرا«ی فا«د

ی در جریان )مانند آگری ان ص ار وراثت( و انواع و اقس ام  های درباره کیهیت پروندهرس اناطالعزمان دادگاه و یا  ، مردم

به اطالع جام ه  ، هدفمند به صورت متمرکز و، ی اجتماعی، سایت و تلهن همراههاهمه الزم است از طریق شبکه، دیگر

همه اش خای حقیقی و  ، هدف یا کل کش ور برس د مقص ود از هدفمند آن اس ت که با تکیه بر س امانه جامع اعتبار س نجی

ها به آن، بر اس  ا  اش  خای حقیقی و حقوقی ذینهع، به درس  تی ش  ناس  ا«ی ش  ده باش  ند، و هر نوع مطلب ،  حقوقی

 ی شود.  رساناطالع

، ابالغیه  در حال حاض رابالغ ص ورت میگرفت. اما   مأمور  یوس یلهبهبه ص ورت کاغذی و ها  تمام ابالغتا چند س ال پیش 

، همان های از روند پروندهرس اناطالعجرت ابالغ و ، و اقامتگاه ش خص  الکترونیکی جایگزین ابالغ کاغذی ش ده اس ت.

ی اجتماعی داخل کش  ور و از طریق  هاهمراه و از طریق ش  بکهی  هاور از طریق گوش  یامه. ابالغ هماس  ت موبایل وی 

احکام به ص ورت  ،  بطور کامل،  ، هم اینک بخش وس ی ی از آن برنامه نویس ی ش ده اس ت و الزم اس ت به س رعت هاس ایت 

 د.  صددرصد الکترونیک ابالغ شو 

 در پی داشت:ی از قبیل زیر را مشکالتابالغ   مأمورابالغ به صورت سنتی و کاغذی توسم  

 
1 Tax 
2 None of the above or not sure 
3 E-Justice Portal 
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 دادرسی فرآیندطوالنی شدن  –

 مراج ه مکرر مردم و شلوغی مراجع قضایی –

 نقض حریم خصوصی –

تی که برای  )به نمونه ابالغ و مش  کال  عدم حض  ور فرد در م لی که به او ابالغ انجام میش  د و نرس  یدن ابالغیه به او –

 نما«ید(به عنوان یک نمونه مراج ه ، احمد رضا عابد زاده پدید آمده

 سو  استهاده اشخای دیگر با اطالع از م توای ابالغیه احتمال –

 ها  ی بسیار در جرت چاپ ابالغیههاهزینه –

که    ایهش  د. س  امان یازاندهرا  یکیالکترون هیس  امانه ابالغ، 1394مص  وب  یهریک   یدادرس    نییقانون آ ب یپس از تص  و 

  یی هاهیسامانه ابالغ نای هتوانند با ورود بمی نیشود و طرفمیدر آن ارا«ه  یکیبه صورت الکترون ییو اوراق قضاها ابالغ

کنند.در    دایبه پرونده خود اطالع پ  یدگ یکنند و از روند رس    افت یش ود را درمیارس ال   یدر مراحل مختلف دادرس   که

توان وارد س  امانه مش  اهده ابالغیه  میی مش  اهده ابالغیه الکترونیکی در زیر هااز طریق هر یک از لینک،  س  امانه ثنا

 مربوط به سامانه ابالغیه الکترونیکی دادگستری است.  ها  الکترونیکی شد؛ در واقع این لینک

 ت ا اهسی،ا  وداه  جوا  اما   ب غ -1

ابالغ به مدت  کیقرار بود که با  نیاگر قبل از ا  ی نیرا کاهش داد  زمان نیکردن ا  یوتریتوان با کامپمیدر قسمت اول 

قانون کاهش  در زمان را  نیا توانیم  کی  الکترون ابالغ در دی  به طول انج ام  یکاغذ  ت ی  در وض     رایروز زمان ببرد ز 15

 ت.  زمان اسی همسألدرنارداشت   ینترنتیا  یهادر مورد دادگاه دیکه با  یاز مسا«ل یکید. دا

است   یوجود دارد عمدتاً مربوط به زمان  رهیابالغ و مدت درخواست اعتراض و غ یمختلف برا  نیکه در قوان ییهازمان

 نیا د.  در نار گرفته ش  ود تا مطلب ابالغ ش  و   ی یبه طور طب یان خاص   مبود و لذا الزم بود تا ز  یکه همه کارها کاغذ

فرض گرفته ش ود که قانون به همه ابالغ ش ده    ی یمورد نار بوده تا در زمان طب زین  نیمورد در رابطه با ابالغ اص ل قوان

و   یص وت یهاامیپ قیتوان به ل اه همه اطالعات را به افراد و رس اند چه از طرمیمدرن    یکه با ابزارها  نکیا امات.  اس  

از   دیتوان همه اطالعات و اقدامات الزم را رس اند بامی  یاجتماع  یهادر ش بکه یو متن یریتص و  یهاامیپ  ایو  امکیپ  ای

 د. ریقرار گ  اثرنوشته شده است او در   نیکه در قوان  ییهازمان

، )که باید به اطالع همه مردم نیدر رابطه با اص  ل قوان  خص  وص  اًآن که ابالغ در گذش  ته به دس  ت فرد نرس  د   احتمال

آن را به ص ورت ابالغ ش ده    نکهینداش ت جز ا یگذار راه فراوان بود اما قانون  اریبس    ش د(میرس ید و به همگان ابالغ می

به فرد و به همه افراد و به تک تک  ایآ  هدارد ک  یریگیامکان پ  واق اًابالغ   ی نیفرق کرده اس ت   مس ألهاما   نکیاد. ریبپذ

امروزه به طور   کیالکترون  یهاو ابزارها  دس تگاه  ریخ  ایاس ت   دهیبه آنرا برس د و رس    دیکه با  یآحاد جام ه و همه کس ان

خود مراج ه کرد و    لیبه موبا ایش   د و    وتریوارد کامپ یخیو چه تار  یدر چه س   اعت یکنند که چه فردمیثبت    یقط 

 .ریخ  ای دیرا د امیپ ایو آ  ریخ ایرا استهاده کرد   افزارنرم  ایرا روشن نمود و آ  لشیموبا

 یکوتاه ش دن زمان دادرس    مس أله جهیش ده و در نت  ترکوتاه اریبس  ها  ابزار الزم اس ت زمان ابالغ نای هبا توجه ب  نیبنابرا

  ل ی موبا قبالًکه   یفاص  له به فردبالش  د و دادخواس  ت ارا«ه کرد   ینترنتای  هوارد دادگا  یکس     یوقت  ردیمورد توجه قرار گ 

بس ته    ش تریب ایکمتر و   ایروز  کیظرف مدت   دیدار یکرده و اعالم نموده اس ت ابالغ ش ود که هر نار  س تریخود را رج

ش  ده   ت یاحراز هو  قبالًکه آن فرد   نای هاعالم کند و با توجه ب  نیبه ص  ورت آنال  ت یس  ا نیپرونده در هم  یبه م توا

 نیهمچند.  کر  یاتی  ابالغ را عمل نیاو را اثب ات کن د ب ه س   رع ت ا  ت ی  توان د هو می  قیابزار ب ه ص   ورت دق  نیاس   ت و ا
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  ا یاعتراض    یدر مرلت مش خص    ایتوان آن را به فرد ارس ال نمود تا بتواند بالفاص له و می زیدرخص وی ابالغ احکام ن

 د. یاعالم نما نیعدم اعتراض خود را آنال

 یت  ب غ ت دل  ی ب غ دا و  -2

وس   ی ی نیز موجود بود ک ه ب ا ابالغ   مش   کالتدر ابالغ ک اغ ذی عالوه بر آنک ه هزین ه بس   ی ار فراوان وجود داش   ت،  

 ت.  قط ی اسها  ی اداری، و زمان، ابالغهاالکترونیک، ضمن کاهش هزینه

 دنیاز ابالغ اس ت که با س رعت بخش   نینو   ایهو یش   کی»ابالغ الکترونمی گوید:  حقوقدان و اس تاد دانش گاه  ن،  یعبا  تد

 یدرسدا فرآیندشدن    یاز طوالن  یریجلوگ  تردقت و از همه مرم  شیافزا،  یمال یهانهیابالغ، موجب کاهش هز  فرآیندبه 

ابالغ اوراق    یکه واحدها یمش کالتک،  یس امانه ابالغ الکترون یازاندهبا را.  ش ودمیبود،  یکه خود موجب اطاله دادرس  

  ی ها ابالغ و سو استهاده  رشیآدر  ابالغ شونده، عدم پذ  ییعدم شناسا لیاز قب-در گذشته با آن روبه رو بودند  ییقضا

در این زمینه   1«ش ودمیحذف  یادار  یدر عمل اس تهاده از کاغذ و بروکراس  ک،  یبا ابالغ الکترون.  حذف ش دند  -یاحتمال

ابالغ الکترونیک، ابالغ واق ی اس ت و موبایل یا پس ت الکترونیک، همان اقامتگاه قانونی فرد  الزم به یاد آوری اس ت که  

 ت. است که به قوه قضا«یه اعالم کرده اس

 موبا ل به م زله  دامگگاه -3

الزم است اما  ،  آدر  و یا به ت بیر حقوقی از »اقامتگاه« س خن رفته اس ت ،  م ل س کونت ، در بس یاری از مواد قانون ایران

مانند آن که مدرس ه ،  خود موض وع اس ت ، گاه موض وعیت دارد و مس کن و م ل اقامت فیزیکی،  توجه داش ت که اقامتگاه

یک مکان ،  دارای امتیازاتی هس تند در این موارد اقامتگاه، ی مس تقر در مناطق آزادهاباید نزدیک منزل باش د یا ش رکت 

موبایل  ، در این موارد،  ی و ابالغ اس ت رس اناطالعبرای   ص رفاًو  ، طریقیت دارد،  اقامتگاه، فیزیکی اس ت اما در اکثر موارد

 ت.  برترین اقامتگاه است زیرا همواره در دستر  اس، فرد

 ITت ،ا  و ع  دامگگاه اه ا اهسی -4

عبارت از م لی اس ت که  اقامتگاه هر ش خص »کند:  میاقامتگاه را چنین ت ریف  ( 1002قانون مدنی کش ورمان در ماده )

ش خص در آن جا س کونت داش ته و مرکز مرم أمور أو نیز در آن جا باش د. اگر م ل س کونت ش خص ی غیر از مرکز مرم 

.ماده   «.أمور أو باش  د مرکز امور او اقامتگاه م س  وب اس  ت. اقامتگاه اش  خای حقوقی مرکز عملیات آنرا خواهد بود

اقامتگاه ش خص حقوقی   »گوید:میرا از اقامتگاه اش خای حقوقی دارد و    قانون تجارت نیز ت ریف خای خود(  590)

با توجه به اهمیتی که ت یین اقامتگاه در تش خیص دادگاه ص الح به  «م لی اس ت که اداره ش خص حقوقی در آنجاس ت.

آیین دادرس ی د.  یابمیاطالعات به ویژه موض وعیت  فناوری  رس یدگی دعوا دارد، ش ناس ایی اقامتگاه در امور مرتبم با 

ش وند، ض من س ه ماده مقرر کرده اس ت  میدر دعاوی مبنا واقع   اص والًایران در ص الحیت دادگاه، که  1379مدنی مص وب 

 که:

: دعوا ب ای د در دادگ اهی اق ام ه ش   ود ک ه خوان ده، در حوزه قض   ایی آن اق امتگ اه دارد و اگر خوان ده در ایران اق امتگ اه  اوالً

رتی که در ایران م ل س کونت موقت داش ته باش د، در دادگاه همان م ل باید اقامه گردد و هر گاه  نداش ته باش د، در ص و 

ش ود که  میمنقول داش ته باش د، دعوا در دادگاهی اقامه  غیردر ایران اقامتگاه و یا م ل س کونت موقت نداش ته ولی مال 

 
 09/03/1396، روزنامه قانون تیشد«، سا لیدر گهت وگو با کارشناسان ت ل کیالکترون  یدادرس بی و م ا  ای، »مزایصباغ  سهینه 1
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غیرمنقول هم نداش ته باش د، خواهان در دادگاه م ل اقامتگاه خود،  منقول در حوزه آن واقع اس ت و هر گاه مال غیرمال 

حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شررستان که دادگاه در آن واقع است،      ؛اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره

در آن تقس   یم بندی حوزه قض   ایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیة، تغییری در ص   الحیت عام دادگاه مس   تقر  

 دادرسی مدنی( آیین 11)ماده  .دهدمین

منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمتی ممان ت از حق، تص رف عدوانی و س ایر حقوق  غیروال ام ه: دعاوی مربوط بثانیاً

اگر چ ه خوان ده در آن حوزه مقیم ،  منقول در حوزه آن واقع اس   ت غیرش   ود ک ه م ال میراجع ب ه آن در دادگ اهی اق ام ه  

 آیین دادرسی مدنی( 12)ماده  . نباشد

تواند به میوال منقول که از عقود و قراردادها ناش ی ش ده باش د، خواهان  ام ه: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع بثالثاً

 13)ماده    .بایس ت در آنجا انجام ش ودمیدادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع ش ده اس ت یا ت رد  

 آیین دادرسی مدنی(

در اقامتگاه، در کنار اص   ول کلی مذکور در آیین دادرس   ی مدنی، در موض   وعات مرتبم با آن  «آی تی» قواعد خای

اطالعات که ویژگی خای خود را دارد فناوری  حکومت داشته و الزم االتباع است. اقامتگاه و یا م ل تجاری مرتبم با  

 .حسب مورد ممکن است یکی از شقوق پنج گانه زیر تشخیص گردد

 قانون تجارت الکترونیکی( 29)قسمت دوم بند الف ماده   .ان م ل مورد توافق طرفین است م ل تجاری هم -1

)قس  مت اول بند الف ماده    .م ل تجاری یا کاری هر یک از طرفین همان م ل ارس  ال با دریافت داده پیام اس  ت  -2

 (29قانون تجارت الکترونیکی 

 (29)قسمت دوم بند ب ماده قانون تجارت الکترونیکی  .م ل تجاری همان م ل اصلی شرکت است  -3

ین م ل تجاری یا کاری به اص ل م امله اقامتگاه  تربیش از یک م ل تجاری یا کاری داش ته باش د نزدیک 1اگر اص ل س از

 قانون تجارت الکترونیکی( 29شود) قسمت اول بند ب ماده میو فرض  ا

 29م ل تجاری در ص ورتی که ش خص فاقد م ل تجاری یا کاری باش د اقامتگاه قانونی او خواهد بود. بند ن ماده   -4

  2قانون تجارت الکترونیکی(

 دغییا  اهو ت  دامگگاه به موبا ل .5

توان در اقامتگاه  میاقامتگاه فیزیکی، در بس یاری از مواد قانونی، فلس هه و م نی خود را از دس ت داده اس ت از آن جمله  

را مورد توجه   مس  ألهو امثال آن توجه کرد و قانونگذار نیز در قوانین و مواد مختلهی این  ها  یرس  اناطالع، هابرای ابالغ

ق انون برن ام ه پنجم، و ق انون آ«ین دادرس   ی ج دی د، و ق انون س   الم ت اداری،  48قرار داده اس   ت از جمل ه بن د ن م اده  

 .  اندهکر کردی مختلهی را ذهازمینه

 د:  ممکن است موبایل به نام اشخای نباشد و یا دروغ بگوین: نکته

   .افتادمیدر زمان کاغذی بسیار بیش از این اتهاق : اوالً

 د.  تواند پیگردهای قانونی داشته باشمییت عدم ابالغ بر عرده همان طرف است و  مسؤولبار  :  ثانیاً

 
1 Originator 

سال هشتم مرر و آبان   46، ماهنامه شماره  "یکیمرتبم با بستر مبادالت الکترون   یو ادار  یهریک  ،یمدن  یدعاو  یدادرس"فر سام،    یسوادکوه  2

 5-2، ی 1383
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ار  اگر قر، دهندمیو یا به هردلیلی مکان خود را تغییر ، هس تند  یااجاره  یهاس اختمان یمش اغل دارا  یکنون ت یدر وض  

 یقیحق یهات یو ش خص  ها  از ش رکت   یاریبس   لیدل نیهمدارد به  نهیزمان و هز ندیباش د آدر  را به اداره ثبت اعالم نما

 اوالًاس  ت   کیالکترون مس  ألهدر   حلراه، تهاوت دارد  ش  انیواق  با آدر ، ش  ان در اداره ثبت یآدر  ثبت،  یو حقوق

پس ، فردهر آدر  فیزیکی الزم باش  د  ، اگر به هر دلیلی  ثانیاً، کندمیتغییر ن م موالًموبایل اقامتگاه الکترونیک اس  ت و 

 ن هیهز  نیب دون کمتر  دی  خود را اعالم نم ا  دی  و پس   ورد وارد ش   ده و آدر  ج د  وزریب ا  ،  از تغییر آدر  فیزیکی خود

 د. به اشتراک گذاشته شو ها و بالفاصله نیز در همه سامانه شودیمشخص م  ادافر  اقامتگاه نیآخر

 ت   گجابی،اموبا ل  ا   جیل دوه دضائیه  ا ش  ه -6

جرا«م   یدادرس   نییقانون آ 655ماده  3تبص ره  ازی پس ت الکترونیک برای همه مردم مش کلی اس ت که اندهالزام به را

موظهند پس ت الکترونیکی و ش ماره تلهن   قض ا«یهمراج ان به قوه  : داردمیی مقرر کیالکترون  یمس لح و دادرس    یروهاین

قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است   قضا«یههمراه خود را در اختیار قوه 

برای ش رروندان و متقاض یان امکانات الزم برای دس ترس ی به پس ت الکترونیکی ملی قض ایی جرت امور قض ایی ایجاد  

 ت.  حاوی دو اشکال بزر  اس مسألهاین   1کند.

ی اجتماعی اس تهاده  هااکثریت مردم از ش بکه،  اس تهاده از آن منس و  ش ده اس ت   تقریباًدوران ایمیل گذش ته اس ت  : اوالً

  ، احکام و های فنی موجود، ابالغهاش ماره تلهن ش بکه اجتماعی از مردم دریافت ش ود و با روش، کنند و الزم اس ت می

ی اجتماعی موجود ص ورت گیرد  هااز طریق همین ش بکه،  و هر نوع ارتباط یک س ویه و دو س ویهها  اعتراض به آنحتی  

به راحتی این ،  هاها و اس  تهاده از دیتابیس 3و »بات«  2«ای پی ای  ی هدفمند با »رس  اناطالعبرای ،  در وض   یت کنونی

 د. پذیرمیاقدامات انجام 

ی سنگین نیست، مردم هاو هزینه، ازی ایمیل سرور توسم قوه قضا«یهاندهمیل الزم باشد، نیازی به راای  هبر فرض ک :  ثانیاً

 د.خواهند ایمیل خود را بسازند و به آن ارسال شو میدر هر کجا که  

 

 
  08/07/1393مصوا:  ی   ی ل گات  ی مسهح ت ا اهس  تات،ا ی ا ئم    ی ا اهس    ی  دا و  1
2  Application Programming Interface  برنامهالهای میبه صورت ت ت به »رابم  به طور  نویسی نرمتوان آن را  افزار« ترجمه کرد. 

( است با این تهاوت که به جای انسان، یک سیستم کامپیوتری قرار است با آن ت امل داشته باشد.  nterface UII serUهمان ) APIخالصه، 

فصل مشترکی مابین دو    APIتوان گهت که  را به »فصل مشترک« در فارسی ترجمه کرد، می  Interfaceتوان واژه  در واقع، از آنجا که می

 افزار یا اپلیکیشن است نرم

 ست؟ یبات و ربات چ نیفرق ب 3

ت امل با    یبرا  یاص  ل  یها ابزاردهد. باترا به ص  ورت خودکار انجام می یتکرار  یاس  ت که کارها  یوتریبرنامه کامپ کی بات  س  ت؟یچ بات

از   ی یجس تجو مانند گوگل به ص ورت وس   ی. موتورهاس تندین  یدیمهروم جد  نترنتیها در ابات  باال هس تند.  ا یدر مق  تیس اوب  یم توا

کردن وب اس  تهاده    ندکسیم توا و ا  لیت ل  یها براخزنده  نیکند. از اش  وند، اس  تهاده میها که اغلب به عنوان خزندگان وب ش  ناخته میبات

 یکار  رند،یکاربران قرار بگ  اریدر اخت  یباالتر  ا یمقتر و با  عیها س رتیکند تا س امی  فراهمامکان را  نیمورد، اس تهاده از بات ا  نیش ود. در امی

 شده است.    یت امل و مکالمه با انسان طراح  یبات است که برا یمثال چت بات نوع  یبرا  مشکل است. اریانسان بس کی  یکه برا

 ست؟ یچ ربات

 ها مشاهده کرد. توان در اکثر کارخانهها را میرا انجام دهند. ربات یو تکرار دهیچ یپ  یهستند که قادرند کارها یکیزیف ییهاها دستگاهربات
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 دگردیسی روزنامه رسمی  : بند پنجم
روزنامه کثیراالنتش ار و بقیه موارد بش ود عدم نیاز به جایگزین روزنامه رس می و  ،  ی عملیاتی تمام الکترونیکرس اناطالع

روزنامه رس می کاغذی و ابالغ کلیه قوانین و مص وبات و اس ناد رس می در کمترین زمان ممکن، با دادن دس ترس ی به 

اشخای حقوقی که بتوانند مطالب مرتبم با بخش خود را وارد نمایند )به طور مثال، مجلس، مجمع تشخیص مصل ت 

 (.وارد کنند دسترسی خواهند داشت که مصوبات خود را مستقیماً. . . یوان الی کشور، سازمان ثبت اسناد وناام، د

که   یزمانری از فض  ای مجازی انجام ش  ود  گیبررهو با    افتهی رییتغ  کیدرص  د الکترون 100به ص  ورت  ها  یرس  اناطالع

در  و،  اقدامی به موقع و ص   یح بوده اس  ت ،  را مطر  کرده اس  ت   راالنتش  اریکث یهادادن به روزنامه  یآگر، قانونگذار

  ی برا ص  یح  هیگرفت و در آن روزگاران توجمیمورد مطال ه قرار ، هاروزنامه  خص وص اًمکتوب و  اتیکه نش ر یزمان

توان فرمید که  میبا دقت وجود داش ت هر چند که ها  روزنامه نیو امثال آنرا بر اها هیو احض ارها  دادگاه طالعاتدادن ا

آن وجود  یبرا یگریمورد خدشه است اما به هر حال راه د، کردندیمطال ه م  نه انیذهمه    واق اًآیا  ، نیز در همان زمان

 د.  گرفت و در زمان خود ص یح بو میو اقدامی به جا بود و ابالغ قانونی صورت  نداشت 

 هسا ی اه هتا امه ط عبرم  ائره   -1

   گواه  هیه د الیف هتا امه هسجی اه  ضات مجاات -2

بدهند  یاطالعات خود را به روزنامه رس م دیکه با  ییم نا که نرادها نیاس ت بد  یهمچنان کاغذ  یروند روزنامه رس م

پس آن را  زیکنند و او نمیارس ال  یروزنامه رس م سیو خطاب به ر«  ردهک   نت ینموده و در س ربر  خود پر  پ یآن را تا

  ی ها که در دس تگاه  و مواردیو ها  از بخش نامه  یاریبس   لیدل نیکند به هممی میوارد روزنامه رس  ،  از تش ریهات اداری

 د. و شمیهرگز انجام ن  ایافتد و میاتهاق   تأخیرچاپ شود با  یدر روزنامه رسم الزم است   ییاجرا

 نیا  یاس تهاده ش ود آنگاه تمام یبه درس ت  یمجاز یباش د و از فض ا یکیترونالکبه ص ورت ص ددرص د   ت یاما اگر وض   

که با    ردیگ یقرار م یی و یا قانونگذاری و هر نراد دیگردس تگاه اجرا  اریدر اخت  کیص ه ه الکترون  کیموارد به ص ورت 

یت ش خص وارد مس ؤولبا  ،  و بالفاص له دینمامیهمانجا مطلب را وارد ،  کامل  ییخود وارد ش ده و با ش ناس ا میوزرنی

 د.  شو می  نتشرم، کننده اطالعات

 نیاز ا  کی  مردم آگ اه ان ه وارد ش   ده و اعالم کنن د ک ه ک دام    نک هیداد و آن ا  یتوان ارتق ا  برترمی  ت ی  وض      نیدر ا

به کل    دیاس ت که با یمس ا«لاز به آنان اعالم ش ود و اگر آن موارد    نیبه آنان مرتبم اس ت آن قوان  نیقوان ایها  بخش نامه

نه ان و مخاطبان خای هر ذیحتی به ،  ی اجتماعیهااز طریق ش بکه، پس از انتش ارش ود بالفاص له  یرس اناطالعمردم 

 .  رسیده است مردم در همه کشور یقین کرد به  تاشده  یرساناطالع،  قانون

 الام  ال ا  شر  دو  ی دغییا اما   -3

 یاس ت که روزنامه رس م یمربوط به زمان  1ش ودمیقانون ،  یش ده که پس از درن در روزنامه رس م طر روز م 15 یزمان

 . تا به دست مردم برسد  دیکشیم طولشد میبود و اگر چاپ   یکاغذ

 
روز پس انتشار، در سراسرکشور الزم االجرا  است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.    15قوانین    :2ماده    1

 (1348مجموعه قوانین سال  ،465صه ه  ،25/9/48مور   ،7242منتشر در روزنامه رسمی شماره ، 1348آبان ماه  29)اصالحی مصوب 



157 

یابیم  میدر انتش   ار و آثار و اجرا  قوانین بطور عموم مراج ه نما«یم این دلیل رادر  1307مص   وب اگر به قانون مدنی  

روز پس از انتش ار و در والیات ب د از انقض ا  مدت مزبور به اض افه یک روز برای هر  10قوانین در ترران   -  2»ماده 

« توجه  .موقع اجرا  مقرر کرده باش د  ترتیب خاص ی برای،  ش ش فرس   تا ترران الزم االجرا  اس ت مگر اینکه خود قانون

،  یک روز راه بوده اس ت بنا بر این قانونگذار،  به نکات این ماده بر اس ا  آن بوده اس ت که در آن زمان هر ش ش فرس  

در اص الحیه مص وب د.  ادی نیاز داریبنا را برآن گذاش ته اس ت فردی که در ترران نیس ت تا رس یدن این قانون زمان ز

منتهی ش د و مقرر داش ت »ماده  ها  تهکیک بین ترران و ش ررس تان،  آن که خودرو و هواپیما آمده بود یلدلبه  1348/ 8/ 29

قوانین پانزده روز پس از انتش ار در س راس ر کش ور الزم االجرا اس ت مگر آن که در خود قانون ترتیب خاص ی برای   - 2

 موقع اجرا مقرر شده باشد.« 

 . انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی ب مل آید - 3ماده  

به همه  واق یو  یاه نمود و ابالغ قط است و زمان را کوت  دهیتص ور ش ود که به اطالع مردم رس دیبالفاص له با مروزهاما ا

به   توان این موارد را مس تقیماًمیتواند اص ال  ش ود ض من اینکه میو این ماده از قانون مدنی    مردم انجام گرفته اس ت 

 د. ارسال نمود تا ابالغ هدفمند انجام شو ، نهعذیحساب کاربری همه شرروندان یا اشخای 

 س  ایت رس  می، در روز پس از انتش  ار در یک  نیقوان - 2ماده   »:  گونه اص  ال  ش  ود تواند اینمیقانون مدنی  2ماده  

 «موقع اجرا مقرر شده باشد. یبرا  یخاص ب یسراسر کشور الزم االجرا است مگر آن که در خود قانون ترت

  د یبا یدر روزنامه رس م زین یگریو هر اطالعات د  حقوقی اش خای و هاانجمنها  در رابطه با ش رکت   ت یوض   نیهم

درن  یش ان در روزنامه رس مافراد نباش د و اش خای بالفاص له اطالعات نیبه حض ور ا یازیکه ن یکند به طور دایپ رییتغ

 د.  رسانده شو   مبه اطالع عمو  ایمشخص و  نه انیبه ذ زین یشود و هر اطالعات

  ا طا ق  ضات مجااتا هسجی  ووهتظا ف ت  خگیاه ت هتا امه  -4

تواند از طریق فض  ای مجازی به س  رعت و با کیهیت »ابالغ واق ی« به کلیه  می،  آن چه در قوانین مختلف آمده اس  ت 

 د. اشخای حقیقی و حقوقی برس

ش ود. مطابق  که به ص ورت ش رکت س رامی اداره می  اس ت های وابس ته به قوه قض ا«یه روزنامه رس می کش ور از س ازمان

مدیره و مدیر عامل و بازر     هیأتعمومی،  ، ارکان ش رکت عبارتند از: مجمع1352/ 12/ 28اس اس نامه قانونی مص وب  

  باشند. قضا«یه ر«یس مجمع عمومی شرکت میسرام شرکت صددرصد مت لق به دولت بوده و ریاست م ترم قوه. قانونی

انجام   ،موض وع ش رکت اداره و چاپ و انتش ار روزنامه رس می کش ور،  (1381/ 11/ 12س اس نامه )اص الحی ا  4برابر ماده 

  ، ی دولتی و نرادهای عمومی غیردولتیهاات و ش رکت مؤس س   ،هاوزارتخانه ،س هارش ات چاپی و مطبوعاتی قوه قض ا«یه

 باشد.می ایهرایانهای الکترونیک و افزارنرمتوزیع و فروش کتب و   ،چاپ

کلی ه قوانین و مص   وب ات مجلس ش   ورای اس   المی، مص   وب ات   وظیه ه اص   لی ش   رک ت، چ اپ و انتش    ار 

عالی کش ور و دیوان عدالت رویه دیوانآرا  وحدت،  دولت هیأتو مص وبات ها نامهناام، آیینمص ل ت تش خیصمجمع

ها و عال«م و ثبت ش رکت   تأس یسمربوط به    هایقض ایی،همچون آگری  -های قانونیچاپ و نش ر برخی آگری، اداری

) نکته قابل توجه آن که انتش ار موارد ذکر ش ده در آن موجب    .اس ت از دیگر وظایف روزنامه رس می کش ور  و... تجاری 

 ها خواهد شد(رسمیت آن

مطابق اص ل ش ص ت و نرم قانون اس اس ی، »مذاکرات مجلس  -( قانون اس اس ی جمروری اس المی ایران 69اص ل ) -1

ش ورای اس المی باید علنی باش د و گزارش کامل آن از طریق روزنامه رس می و رادیو برای اطالع عموم منتش ر ش ود. در 
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ش رایم اض طراری در ص ورتی که رعایت امنیت کش ور ایجاب کند، به تقاض ای ر«یس جمرور یا یکی از وزرا  یا ده نهر 

ش ود. مص وبات جلس ه غیرعلنی در ص ورتی م تبر اس ت که با حض ور ش ورای  ایندگان، جلس ه غیرعلنی تش کیل میاز نم

نگربان به تص ویب س ه چرارم مجموع نمایندگان برس د. گزارش و مص وبات این جلس ات باید پس از برطرف ش دن 

 شرایم اضطراری برای اطالع عموم منتشر گردد« 

پرس ی پس از طی مراحل قانونی به ر«یس بات مجلس ش ورای اس المی و نتیجه همه( قانون مدنی      مص و 1ماده ) -2

ش ود. ر«یس جمرور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امض ا  و به مجریان ابالغ نماید و دس تورانتش ار آن را میجمرور ابالغ  

در ص ورت   س اعت پس از ابالغ منتش ر نماید. تبص ره        72ص ادرکند و روزنامه رس می موظف اس ت ظرف مدت 

روزنامه   ،اس تنکاف ر«یس جمرور از امض ا  یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده به دس تور ر«یس مجلس ش ورای اس المی

 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. 72رسمی موظف است ظرف مدت 

 ( قانون مدنی   انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.3ماده ) -3

من قد شده باشد در ،  نون مدنی     مقررات عرودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول( قا9ماده ) -4

 حکم قانون است.

 ( قانون مدنی.1023انتشار اعالن الزم جرت صدور حکم موت فرضی در مورد غایب مهقوداالثر برابر ماده ) -5

( قانون آ«ین 73خوانده را ت یین نماید برابر ماده ) انتش  ار مهاد دادخواس  ت در ص  ورتیکه خواهان نتواند نش  انی -6

 ی عمومی و انقالب در امور مدنی.هادادرسی دادگاه

که به واس طه م لوم نبودن م ل اقامت وی در امر جزایی ابالغ ممکن نش ود مس تنداً به ماده   احض ار مترم در ص ورتی -7

 .1392قانون آ«ین دادرسی کیهری  174

قابل ترتیب اثر اس ت درص ورت م لوم نبودن توافق و اختالف ورثه  ،  که به موجب قانون  ایهناموص یت انتش ار مهاد  -8

 وزارت دادگستری. 1322( قانون امور حسبی مصوب سال  299( آ«ین نامه ماده )8نسبت به آن وفق بند )

اس اس نامه   4ی تاب ه برابر ماده  هاوزارت دادگس تری و س ازمان ،انجام کلیه س هارش ات چاپی و مطبوعات قوه قض ا«یه -9

 قانونی روزنامه رسمی.

 قانون تجارت. 327و   324انتشار اعالن الزم به دارنده مجرول سند تجاری برابر مواد  -10

 1328/ 4/ 24ور ورشکستگی مصوب ام هقانون اداره تصهی 25بستانکاران موضوع ماده   هیأتانتشار آگری دعوت  -11

 وزارت دادگستری.  1311ناامنامه قانون تجارت مصوب سال  6شرکت وفق ماده انتشار خالصه نامه  -12

مص وب    هاناامنامه اجرا  قانون ثبت ش رکت   20انتش ارخالص ه نامه ش رکت خارجی یا ش  به آن پس ازثبت وفق ماده -13

2 /3 /1310 

نون ثبت عال«م و اختراعات  قا 19انتش ار مهاد حکم قط ی راجع به اعتراض به عالمت ثبت ش ده وفق تبص ره ماده   -14

 1310مصوب یکم تیر ماه  

مص وب  و...   هاقانون ف الیت احزاب وجم یت  11پس ازص دور پروانه وفق ماده   هاانتش اراس اس نامه ومرامنامه گروه -15

7 /6 /1310 

و اختراعات  آ«ین نامه اص الحی اجرای قانون ثبت عالیم تجارتی  32انتش ار آگری موض وع ثبت اختراع وفق ماده   -16

 1310/ 4/ 1مصوب 

 انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصل ت ناام. -17
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 عمومی دیوان الی کشور. هیأتنشر آرا  وحدت رویه  -18

 عمومی دیوان عدالت اداری. هیأتنشر آرا  وحدت رویه  -19

 دولت. هیأتانتشار مصوبات   -20

 دولت. هیأتی اجرایی مصوب هاانتشار آ«ین نامه -21

 ی اجرایی مصوب ریاست قوه قضا«یه.هاانتشار آ«ین نامه -22

 انتشار مصوبات شورای عالی اداری -23

 انتشار مصوبات شورای عالی شررسازی و م ماری ایران -24

 انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصل ت ناام -25

 ون مدنیقان 9ما بین دولت ایران و سایر دول وفق ماده  ی من قده فیهاانتشار عردنامه -26

 با ر اه هتا امه هسجی  ووه م گوا شوا،ا  شا ت ط بادی  ه   -5

دانیم، قدم آخر در مراحل ثبت ش رکت، چاپ آگری ثبت ش رکت در روزنامه رس می اس ت که از این میهمان طور که  

ف الیت خود را به صورت سامانه الکترونیکی    1392این نراد در سال   رسد.میطریق ف الیت تجاری شما به اطالع عموم 

 ادامه داده است.

ی، برخی  احتمالنه ان و همچنین رقبا  ذیالع جام ه و جرت اطد.  ش و میاطالعاتی که در روزنامه رس می کش ور منتش ر 

موض  وع، مرکز ف الیت و  ،  نوع،  نام:  بایس  ت به طور دقیق و ش  هاف منتش  ر گردد. این اطالعات عبارتند ازمیاطالعات 

  میزان س رمایه ش رکت با ذکر جز«یات موجود و ت رد ش ده   تاری  و ش ماره ثبت ش رکت   آدر  و مش خص ات ش رکت 

تاری  ش روع به کار ش رکت و در ص ورت م دود بودن مدت ش رکت تاری  خاتمه    هامدیره و س مت آن هیأتاس امی  

 .ی تضامنی و مختلمهاذکر نام شرکا  ضامن در شرکت   کار شرکت 

ش ود در میهر کدام از اطالعاتی که در هنگام ثبت ش رکت در روزنامه رس می و یک روزنامه کثیراالنتش ار چاپ  :  گه

 در روزنامه رسمی چاپ شوند. صورت تغییر باید مجدداً

  روه چاپ  ق ی شا ت اه هتا امه هسجی شا ت

بایس  ت پس از انجام مراحل قانونی و ثبت آگری خود در می، متقاض  یان گرامی، جرت ثبت آگری در روزنامه رس  می

جرت ثبت آگری در روزنامه رس می   http://rrk.ir ادارات ثبت، با مراج ه به س ایت روزنامه رس می کش ور به نش انی

پس از وارد کردن موارد مورد نیاز برای چاپ آگری در سامانه، یک شماره پیگیری به شما داده خواهد شد  اقدام نمایند.

مطلع ش وید. )هزینه چاپ  توانید به وس یله آن و بدون نیاز به مراج ه حض وری، از تمامی مراحل ثبت آگری خود  میکه 

 د. تواند تمام الکترونیک انجام شو میتمامی این موارد   .آگری به عرده متقاضی است(

 .ت قذشگه  ه ،جچ ا   ا مه ا ها،ا جو ه  ق ی حصا ته ثت اه اما :  لف

 م موالًحص ر وراثت باش د، مرم اس ت! در آن زمان،   ی، م ل درن آگر1328روزنامه در س ال   کی کهنی! ادیت جب نکن

  ، یبه ل  اظ قانون  دی  که ظاهراً با  ییهاروزنامه کرد؛یم نییت   یکه دادگس   تر  ش   دیدرن م  ییهادر روزنامه  هایآگر نیا

س ال    وریش رر 28کرد؛ روز  دایرا پ  هایژگ یو نیزود ا  یلیخ  ن. به هر حال، خراس ابودندیم  یخاص    یهایژگ یو یدارا

اس دا...   ییوال مرحوم کربالامهحص ر وراثت، مربوط ب  یآگر  نی، حدود س ه ماه ب د از آغاز به کار روزنامه، نخس ت1328

  طبق  را وداع گهت. یدارفان  ش   ه«،ی»س   رب  هیخود واقع در قر یم«، در م ل اقامت دا1325بود که در اول برمن    یرجب

http://rrk.ir/
http://rrk.ir/
http://rrk.ir/
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به روزنامه خراس ان داده ش ده بود، م ص ومه  رجندیوقت دادگاه ب سیر«  ،یکه توس م داوود ارش اد یمندرجات متن آگر

 .بودند یتنرا وراث شناخته شده مرحوم اسدا... رجب  ،یو شرربانو سرراب یم مد رجب ،یرجب  دیخورش  ،یاکبر

 د. غییر نمایتا اینک باید ام  هاین روند تا چند سال قبل ص یح بود

 ی حصا ته ثتهسا  ط ع جو ه هت ر  : ا

دالیل مختلف باید به پزش کی همردم ب، به آن اس ت که همه موارد آن در دس تر  مردم باش د، در دس تر  بودن عدالت 

ها ی گزاف برای دس تیابی مردم به آنهاهزینه،  قانونی مراج ه نمایند و پزش کی قانونی در ش ررها در دس تر  همه نیس ت 

توان پزش ک قانونی را در س راس ر کش ور در دس تر  همه اش خای  می  ایهی رایانهاحالی که با س یس تموجود دارد در 

  ی قانون یآنچه فقم در پزش ک -2و    ندس  یآن را بنو  توانندیهمه پزش کان م -1:  بر دو دس ته اس ت فوت   یگواهت.  گذاش  

 د. تواند نوشته شو می

 

 :ردیفوت انجام گ   یدر امر صدور گواه  دیکه با ینکات

مجوز   یس ازمان دارا نیباش د و از طرف ا  یقانون یس ازمان پزش ک تأییدمورد   دیبا  حتماًفوت   یص دور گواه  پزش ک

»س ند ، ی اجرا«ی و یا مجوز به آن س امانههابا طراحی یک ص ه ه رس می در والدت و فوت در هریک از دس تگاه باش د.

 د.  تمام الکترونیک انجام شو ، صادر و بالفاصله برای حصر وراثت و همه اقداماترسمی آنالین« 

 

 شیوه صالحیت دادرسی الکترونیک : مبحث دوم

 صالحیت ذاتی و محلی سیستم الکترونیک : بند اول
نیازمند گس ترش  در روزگار کنونی  ،  ارا«ه دادخواس ت به مرجع ص الح اس ت ، وجود داردها مش کلی که در همه پرونده

آیا ض روتی دارد که دادخواس ت دهندگان اطالعی از »ص الحیت«  ؟ و مراکز دادگس تری و ض ابطین هس تیمها  س اختمان

به   یض رورت ایآ؟  در ص الحیت کدام دادگاه اس ت ها  مرجع رس یدگی کننده داش ته باش ند و بدانند که ماهیت پرونده آن

ی خبره در برخی  وکالحتی  ،  ی فراوان بس   یاری از مردمهاس   ردرگمی و رفت و آمدبه ؟ هس   ت  یترکالنمراج ه به  

 الکترونیک دارد؟  حلراهآیا  ، توجه شودها پرونده

 ،ا هسفه ص حیت ا اقاه -1

 گریکدیو فروعات هر کدام با  یهریو ک   یحقوق  یهاپرونده  یضرورغیراز اختالط    یریجلوگ   هادادگاه ت یصالح فلسهه

 است.ها از آن  کیضابطه مند و قانون مدار نسبت به هر  یو دادرس یدگ یرس  یمناسب برا  یبستر  جادیو ا

   :این صالحیت بر سه دسته است 

 یذات  ت یالف( صالح

  یم ل  ت یب( صالح

 یشخص  ت ی( صالحن

  ن یکه در ب  دیآمی شیپ مس  أله نیو مش  خص ش  د، ا نییبرحس  ب نوع جرم ت  یهریدادگاه ک  یذات  ت یص  الح  یوقت

نوع   نیا.  اس  ت   ترس  تهیش  ا  یبه جرم ارتکاب  یدگ یرس    یبرا  کیدارند، کدام    یذات  ت یکه ص  الح یمت دد  یهادادگاه
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م لوم ش  د که عمل   یذات  ت یبرحس  ب قواعد ص  الح یمثال وقت  واننامند؛ به عنمی 1یم ل  ت یرا ص  الح  یس  تگیش  ا

م اکم مت دد  نیش  ود که در ب نییت  دیاس  ت، با کی یناام  یهادادگاه ت یبه آن در ص  الح یدگ یمرم و رس   ، یارتکاب

به   یدگ یو انقالب رس    یعموم  یهادادگاه تأس یس  با. به جرم مورد نار را دارد  یدگ یرس    ت یص الح کیکدام ک، ی یناام

مذکور قرار    یهادادگاه ت یدر ص الح، یبا ل اظ قلمرو م ل، ییدر هر حوزه قض ا  هیو امور حس ب یهریک ،  یور مدنام ههم

 2.گرفت 

ص  الحیت م لی را به نهع مردم را حل نماید و ص  الحیت عام  مس  ألهتواند میفض  ای مجازی ، در تمامی موارد فوق

ی مختلف داش ت به طوری که اگر جرم یا دعوا«ی در ش رق کش ور اتهاق افتاده  هام لی برای همه قض ات با طبقه بندی

ای که در جنوب یا ش مال کش ور اس ت از طریق  حق در غرب کش ور باش د هوش مص نوعی یا قاض یعلیه یا ذیو مجنی

و هرنوع اقدامی را در هر نقطه کش ور انجام دهد و اعتراض به حکم ها  نت کل پرونده را بررس ی نماید و بازپرس یاینتر

 د. به مراحل باالتر ارجاع شود بدون آن که صالحیت استانی یا کشوری به م نای فیزیکی در نار باش

 ص حیت مرهی  ل گات یک -2

ص الحیت   ایآور پرونده، امهارس ال لوایح و هم، هابازپرس ی،  هاالکترونیک ش دن دادخواس ت در دوران :  این اس ت  س ؤال

بر    ت یش کا یا  همان س نت گذش ته را ادامه داد که هر نوع دعوا  حتماً دیباش د و با داریپا دیبا زیهمچنان امروزه نم لی، 

موجود و امکان   یمجاز یبا توجه به فض ا نکهیا  ای و رفت و آمد بش ود؟ ارجاع ش ود یبه دادگاه م ل ت یاس ا  ص الح

  جاد یا یم ل ت یدر ص الح  ینیادیبن رییتوان تغمیی،  و حقوق یقیمردم در هر زمان و مکان به هر ش خص حق یدس ترس  

  ی دعوا  ای  ت یش  کا  وتریکامپیا   لیکه در دس  تر  دارد مانند موبا  یبتواند در هر کجا با ابزار  یکه هر فرد یکرد به طور

و   دردگ ارجاع    نترنت یا  قیاز طر  یاز ش  ب تخص ص    یکیبه   یرندم  یو بالفاص له به ص ورت اتهاق دیخود را مطر  نما

 د.  باش نهیزم نیهمچنان در هم، یزن یدادرس ندرو هیبق

برای تس ریل دس ترس ی مردم به دادگاه مطر    هاص الحیت م لی دادگاهاگر به دقت و به اهداف قانون گذار توجه ش ود،  

؛  این اگر از طریق فض ای مجازی اعالم ش کایت یا دعوی، ش رادت، پیگری وکیل بربناد.  ش ده اس ت و موض وعیت ندار

یابد بدون آنکه میانجام ش ود، قص د قانونگذار ت قق یافته و دس ترس ی مردم به دادگاه افزایش    ...ارس ال الی ه دفاعیه و

با ارس ال دادخواس ت از راه    خص وص اًی مجازی و هاامروزه با دادگاه، حق دس ترس ی عادالنهد.  نیاز به رفت و آمد باش  

خود  ،  در زمین ه هر نوع جرم و ی ا دعوی  ،توانن د بالف اص   ل همیهم ه مردم ،  امک ان پ ذیر اس   ت و در این ص   ورت، دور

 د. دادخواست را ارسال نموده و اتوماتیک به قاضی صالحیت دار ارجاع شود و بقیه روند نیز ادامه یاب

توانند می، بش  دت افزایش خواهد یافت و مردم بدون دلیلها  ش  اید تص  ور ش  ود که با این روش دادخواس  ت : نکته

ا یآ  هرتبه بندی )رنکینگ( اعتباری داد ک ، توان به هر ش خصمی،  بس ازند اما با نگاهی به توانمندی تکنولوژی ایهپروند

علیه اش خای مختلف دعوی و  ، عادی اس ت یا از افرادی اس ت که هر روز با و بدون دلیلو در حد نرمال ، این ش خص

با دقت و سرعت مناسب  ،  یدگی به دعاوی و شکایاترس،  و بر اسا  این اعتبار سنجی تمام الکترونیک کندمیشکایت  

 تأثیری ب دی ش  ان هاممکن اس  ت در خواس  تهها  پیگیری یا همان ابتدا رد ش  ود و اگر مردم بدانند که هر ش  کایت آن

 ت. بازدارندگی خواهد داش، بگذارد

 
1 trritorialle ou relative 

 5، ی 1371، "یهری ک یدادرس نییآ هیدر ال یهریک یهادادگاه تی ساختار و صالح "م مد،  مصدق 2
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 به اهقاه  ل گات یک   ا مسگییجاً گات    -3

و در چند  ندنک میمراج ه   و یا به دادس   راهاها یترکالنابتدا به   ییو دعوا  ت یهرگونه ش   کا  یمردم برا یدر روال جار

ش کایات  ، ی طویل در آن جا وجود دارد و با دریافت مبلغیها»دفاتر الکترونیک قض ا«ی« ایجاد ش ده که ص ف،  س ال اخیر

هزینه دادرس  ی را اض  افه کرده اس  ت و به اس  م خدمات  ، ش  دمیکنند )اقدامی که پیش از این مجانی انجام میرا ثبت  

،  دانند که کجا بروند و پس از گرفتاری می( مردم تا زمانی که گرفتار نشوند، ن!نمایندمیمبال  خوبی دریافت  ، الکترونیک

را بر اس ا  آنچه که  ها پرونده زینها یترکالن  کنند،میتری مراج ه کالنابتدا به  ،  م موالًروند و  میاز این س و به آن س و  

فرس   تند،  میدادگاه   به  بررس   ی یبرارا پرونده  اینموده و   قدامکرده و به ص   لح و س   ازش ابندی طبقهدانند  میخود  

، ببرند یترکالنبه   ایخود را به دادس را برده و   اتیش کا،  توانس تندمیمردم  که   یهس تند در حال  ییض ابم قض اها  یترکالن

در س راس ر کش ور   هایترکالن  رایز  .اس ت  یترکالنمردم مراج ه به   یاول م مول حق دس ترس    نهیگز  یاجتماع  روش کی

که بالفاص له   یهم ش د به طور  تریقو   هایدس ترس   نیا 110س امانه   یاندازآنکه با راه  خص وص اًدر دس تر  مردم بودند و  

 لیدل نیبه هم ندینمامیخود را به م ل اعزام   مأمور هایترکالن، یامس  أله ایس  امانه و اعالم جرم  نیبا ا   مردم با تما

 د. برنمیها کار خود را به آن  ییاجرا لهستند و روا  هیضابم قوه قضا«ها  یترکالنمردم بدون آنکه توجه داشته باشند که 

ترین مکان همان مراج ه به نزدیک، دانند چه کنند از دیدگاه آنانمیش  وند نمیمواجه    ایهمس  ألزمانی که مردم با یک 

روند تا بتوانند دادگاه ص  الح را پیدا کنند  میاز این دادگاه به آن دادگاه  ، تری مراج ه نکنندکالنتری اس  ت و اگر به کالن

تغییرات در ، برای ش  کایت از یک چک بالم ل، بس  ته به مبل  آن باید به ش  ورای حل اختالف یا دادگاه مراج ه کرد

ش ود این در می  وکالین  ترحتی باعث س ردرگمی خبره، ی مختلفهادر زمان، قانون گذار از س وی  ها  ص الحیت دادگاه

قابل حل اس ت به رغم ،  حالی اس ت که با س یس تم تمام الکترونیک درخواس ت و ارجاع به دادگاه یا هر مرجع ص الح

ف االن اجتماعی و حقوقی به نقش مرم دلیل عدم توجه قانونگذاران و هنترنت و امکان اس تهاده از آن، و بای هدس ترس ی ب

 د.  شو میاینترنت در تسریل دادرسی، همچنان روند امور با کندی انجام 

و رفت و آمد  ها  به دادگاه  یترکالنو از ها یترکالنرفتن به س مت  ، هاینوبت ده،  مردم در برابر دادگاه میعا یهاص ف

 فراوان مردم ش ده اس ت  یموجب س ردرگم 2قض ا«یهض ابم قوه    ینرادها گریو د 1یانتاام یرویمختلف ن  یهاقس مت  هب

و   نیدر قوان  رییآن به تغ  یبارها مورد توجه قرار گرفته اس ت و برا 4یکاهش زمان دادرس  ض رورت  و  3یدادرس   اطالهنقد  

 د. داشته باش یدر کاهش زمان دادرس  یواق   یاتیعمل تأثیرنتوانسته   اماشده است   یتوجه جدها  و بخشنامهها هیتوص  ای

ش ده   یاریزحمات بس  ی،  قض ا«  یهامجتمع  یهاس اختمان جادیا  لیاز قبی،  کیزیاقدامات ف  نهیاس ت که در زم  یدر حال نیا

 عادالنه یبه دادرس    یدر حق دس ترس    یمش کل اس اس  ت.  نداده اس   یواق  جهیاما نت؛  انجام گرفته اس ت   یفراوان  یهانهیو هز

به آن  دنیرس یبرا  کنندمی  و یا احسا   به حق خود را ندارند دنیرس  یبرا  یدانش کاف  ایاز افراد،   یاریآن اس ت که بس  

که   یبه عنوان مثال کس   ت.  رفت و آمد و اتالف وقت مواجه اس    نهیبپردازد همه کارها با هز  ینیس  نگ  یهانهیهز دیبا

تا بتواند آن س رقت   دیروز از وقت خود را ص رف نما  نیچند یحت  ایروز و  کیالزم اس ت    ردیگ یمورد س رقت قرار م

چک   ایدر حس اب داش ته باش د و   یاختالف  یگریبا د  یاگر کس    و ؟ریخ  ابرس د یحقوق خود به  ایکرده و آ  یریگیرا پ

 
1 Police 
2 Judicial powers 
3 Prolonging the trial 
4 Reduce the length of the trial 
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بر او    یفراوان یهانهیهزها  نهیاز زم  یاریکند و در بس  میبه دس ت آوردن آن رفت و آمد   یبراها  داش ته باش د ماه  یبرگش ت

 ت.  وگاه، هزینه پیگری بیش از دریافتی آن فرد اس است شود که حداقل آن اتالف زمان می لیت م

  ل یو تس ر یاز مش کل اطاله دادرس   ی یتوان بخش وس  میها و در همه مکانها  نهیدر همه زم  نترنت یبا گس ترش ا  امروزه

ی ذیل را بخوانید و ببینید که  هاگزارشد.  حل نمو   یمش کل را تا حد فراوان نیکرد و ا  جادیرا ا یبه دادرس   یدر دس ترس  

ی فراوان  ه او چگون ه مردم مت م ل هزین ه؟  چ ه ب ای د کرد، برای ش   ک ای ت از س   رق ت و امث ال آن،  در وض    ی ت کنونی

 د. شونمی

  ا    اهت  سادت:  جو ه  ت :  لف

  ه و همان ش ب به پلیس زنگ زدیم و بالفاص ل ،  متوجه ش دیم که در انباری منزل ما س رقت ش ده  1397/ 09/ 14چرارش نبه  

 د. تری ببرید تا در آنجا رسیدگی نماینکالنباید فردا به  : دند و صورتجلسه کردند و گهتندمآ

 ضیت و   ساعت ، رفتمبرارستان    109 یترکالنبه   1397/ 09/ 15پنجشنبه صبح  میساعت ههت و ن:  یک سهر درون شرری

و هر   دیگر هم آمدندنهر   7 میتا س  اعت هش  ت و ن، نهر اول بودم ،رفتم داخل  و  ندمامنتار م 8تا س  اعت  ،  بود هت یش   

سرقت شده بود و دیگری   نیابزار داخل ماش یکیاز  ، ن بوداشدست ،  دکنمیصورتجلسه  سیکه پل  یزرد بر  کیکدام  

 د. چیزی را در سرقت از دست داه بودن، موبایل و هرکدام

و  گه ت برمرر زد و گرف ت و   ار  ار  نیا  م أمور، گرفتمو...  و خ دم ت   یک ارت ملچن دین برگ ه دادن د ک ه پر کنیم و فتوکپی از  

  ،دادسرا

که پنجش نبه  :  س رباز گهت   !!  ص بح در دادس را بس ته بود 9تا  میرفت  س ری اً، بوددادس را پارک ش رر  :  س هر درون ش رری دوم

دوباره فرم و فتوکپی و  ،  داخل میکرد ما رفت را باز در،  بود  میس اعت نه و ن!  !  دنکنیش روع کار م رترید  هخورد  یکاس ت 

  . مسجد ارک   یروبروگهتند باید بروید آگاهی ، مینوشت  که !  کاغذ

پرونده   لیتش ک یترکالن در همان ار نیا  دیبا نجایچرا ش ما رو فرس تادن اگهت  سیپل سیر«:  س هر درون ش رری س وم

پنجش نبه امروز  ،  اندهرفت  ند پرس نلگهت، بود 12  س اعت ،  یترکالن یمخالص ه برگش ت:  س هر درون ش رری چرارمد.  نددایم

  وکالً ! و االن کس ی نیس ت که بررس ی کند ! شیهمایک عده  ؛ کال   درفتن، دداش تن کال از پرس نل    یس ر هیو ؛  اس ت 

   میبش ریگیپ،  شنبه صبح قرار شد

،  همه کار انجام ش د و پرونده را گرفتند و گهتند بروید  تری رفتیم و مجدداًکالنص بح ش نبه به :  س هر پنجم درون ش رری

 ت.  کنیم و ما رفتیم تا خبرمان کنند و هنوز هم هیچ خبری نشده اسمیخبرتان  

 خواهت ک  سادت :  جو ه اتم: ا

روز زمان  5 و همان روز کشف شده بود،(  1398/ 07/ 18) ی که در تاری  یگرفتن خودرو لیتا ت و   ت یثبت شکا فرآیند

  نگ یراهور و پارک  سیدو دادس را در ترران و اس المش رر به همراه پل ،یدو اداره آگاه ،یترکالنکار به دو  نیا  یبورد. برا

برگه آنرا از جمله فرم ثبت   75 یبرگه کاغذ مص  رف ش  د که برا 90بار مراج ه(. حدود  11)مجموعا،    میدمراج ه کر

مص رف  نیبنز تریل 40گرفتم. حدود   یبار کپ 7همس رم  یتنرا از کارت مل . میاخت کردپول پرد  صیو فرم ترخ  ت یش کا

. ش  دیادارات جابجا م  انیهمس  رم، م  یلکارت م ریما، از جمله تص  و   یکیمدت، پرونده الکترون نیش  د و در تمام ا

برگه را  19منص ب پرونده ما را امض ا کردند. همس رم هم ص احب  17و    میت امل داش ت یش غل ش نیپوز 42مجموعا، با  

 امضا کرد.
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 ش ا ت  ا سادت موبا ل  :  جو ه سوم: ج

روز زمان برده و   6،  به س رقت رفته بود و بالفاص له کش ف ش ده بود  1400/ 02/ 30س رقت گوش ی موبایلی که در  فرآیند

ی مختلف ش   ده ت ا بتوان د آن را پس بگیرد و در جر ت  ه امجبور ب ه رف ت و آم د فراوان و هزین ه،  ش   خص م ال ب اخت ه

  ی گوش    میاجازه ندار ،ینام نکرده باش  تا در ثنا ثبت »اندهدرآمدزا«ی برای دفاتر خدمات الکترونیک قوه قض ا«یه به وی گهت

 و...و مال باخته الزم است برای پیگیری به دادسرا برود  «میده  لیرا ت و 

 هیدوه دضائ کیچک اه هتش ش ه  ل گات  ک   ی طاله ا اهس:  جو ه چ اهم: ا

کاغذی و دس تی موجب ش ده اس ت که روش  1397میلیون تومان در س ال  3نمونه دیگر آن یک دعوای چک در حد  

و از تک تک ، دکه برواندهفرم پش ت و رو داد کی  1397/ 04/ 19   یدر تاررفت و آمد کند )  هاماه،  اس ت تا ص احب حق

، مس ألهاین د. کی از حق خود برس  انده؟( و با هزینه فراوان بنه  ایکه طرف حس اب و پول دارد  دریاس ت الم بگها  بانک

اعالم ،  به ص  ورت تمام س  یس  تمی، هااگر قوه قض  ا«یه با تبادل با دیگر دیتا بیس، ص  د در ص  د الکترونیک دارد  حلراه

گرفت کل پرونده، در مدت بس   یار کوتاهی حل و فص   ل  میاس   ت الم قانونی الکترونیک ها  از آن، کرد؛ و با ت املمی

است الم بگیرد  ها و از تک تک بانک،  داده که برود اهانبه خو  یک فرم پشت و رو 1397/ 04/ 19در تاری  دادگاه  د.  شمی

پول به حس  اب امانی قوه قض  ا«یه  ، باید در یک پروس  ه کاغذی، پس از اتمام کار  که طرف حس  اب و پول دارد یا نه؟

 د.  پرداخت شو ،  به شخص طلبکار، واریز شود و پس از گذشت زمان

  گا گی   ها هت  اتش میو  ، اا  جو ه پ جم: ه

پرونده  کیدر ؛  داری انبوهکالهبرداری اینترنتی در فروش میوه با قیمت کم و کالهبروض  یت کنونی ش یوه پیگیری یک 

، به منازل مردم  وهیارس ال م  یبرا، کرد  میوهش روع به فروش   یاجتماع  یهاش خص با داش تن اکانت در ش بکه  کی، یواق 

، 1399خریداران فراوانی در فروردین  ،  کندمیزل ارس  ال ناکند اما کاال را به منمی  افت یهزار تومان در 100مبل  حدود 

، دین  نم ا  ت ی  د و اعالم ش   ک ان  فت ا مراج  ه کن  سیب ه پل  دی  ب او  ،  نکرده  اف ت ی  ک اال را در،  ض   من واریز مبل  و خری داری

دار کالهبراس   ت    یدارکالهبر نیرمز و راز ا نیدهد و امیرا انجام ن  یکار  نیم مول مردم چندانن د که  میداران کالهبر

کنند و یا آن قدر رفت وآمد دارد که    یریگیارزد که پمین  ش انیآن برا  نهیهز ایندارد و   یریگیداند که مردم فرص ت پمی

،  از م الب اختگ ان   گروه  کی  ،  همین پرون ده  در  دن  دهیک ار خود را ادام ه م،  دارانکالهبر،  نیبن ابرا  ارزدمیبرای مردم ن

،پس از پیگیری فراوان متوجه ش دند که باید به پلیس فتا بروند و   دنکن  ت یگرفتند که ش کا تص میم، 1399ماه   نیفرورد

 اندهنگرفت ایههیچ نتیج سال است که کیاز   شیب،  وکیل گرفتند و هزینه کردند،  در آن جا شکایت خود را مطر  نمایند

 د. دهیخود را ادامه م  داریکالهبر ناآن فرد هم چنو 

اینترنتی    افت یبود و در ص ه ه پرداخت و در یکیتمام الکترون  دادخواس ت یا گزارش،  اگر،  در نمونه خریدهای اینترنتی

در  «دیدارند اعالم کن  یتیحس اب ش کایا ص احب  فروش نده   نیاگر از ا»گرفت که  میقرار   ارزیابی« کیت» کی،  فروش نده

ی اجتماعی و در هاهم اینک در ش بکه، این روش  ش دمیقطع  یدارکالهبرو  ش دمی  بس ته  حس اب آن، روز کیکمتر از 

  و یا »ش  کایت آنالین« 1«گزارش هرزه نگاریی الکترونیک وجود دارد »گزارش« یا »هارس  انو خدمات  هافروش  گاه

  نکه یا لیاما به دل  بینیم(میی آن را در اس  نپ و دیجی کاال هاآن اس  ت )نمونه  رپیش  گیری از تخلهات یا اس  تمرا  حلراه

 
1 report spam 
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پرونده و    نیش ود امی  یریگیپ  یکاغذ ی اس ت ومیقد  یهاهمچنان روش، کیالکترون تخلهات درروش دادرس ی حتی 

 د. یرس دنخواهدلخواه  جهینت به، به آنمشا

 ا هت    گا گی  ، اا اخو ست  اغذت ا س گی دضات بالی هد ه حله ه -4

با حض ور دو قاض ی عالی رتبه انجام ش د در  میزگرد حقوقی بررس ی جرم در فض ای مجازی 1400خرداد   17در تاری  

بود، به دنبال آن ش  ان و مبل  کم حس  اب  یموجود  نکهیا لیبه دل  مال باختگان،از   یاریبس    بخش  ی از آن آمده اس  ت :»

 30  میندارد که بخواه  یهزار تومان ارزش اقتص اد 20گهتند میپول کجا رفته و  نیکنند ا یریگیرفتند که بخواهند پمین

ش د، مجموع درآمد    ریفرد دس تگ نای هک   ت ی. در نرامیباطل کن یاتیتمبر مال  ای میکن  هییطر  ش کوا یبرا  نهیهزار تومان هز

تومان در دو ماه فقم    اردیلیم 46س  اله با مجموع درآمد   17پس  ر   کی میمتوجه ش  د  م،یکرد  یدو ماهه او را که بررس   

 «.کند دایدست پ یرقم  نیتوانسته به چن یدارکالهبرصرف 

دانند و لذا مردم حق دارند از حق  میش  کایت را همان روش س  نتی    حلراهمش  کل حقوقدانان م ترم این اس  ت که  

توانید مشرو  روش شکایت  میشما  د.  آزادی کامل دارند تا این روش را ادامه دهن، داران نیزکالهبرخودشان بگذرند و  

چ و خم اداری بیش تر ش ده پی،  و مالحاه کنید که چگونه در دوران الکترونیک 1.در مقاله ذیل مطال ه نما«ید،  را در عمل

و تبادل اطالعات )فتا( ذکر ش ده   دیتول یفض ا سیپل  ت یکه در س ا طور همان  ده اس ت:مآ هدر بخش ی از آن مقال،  اس ت 

در خص  وی    هیش  کوا«  میتنا  ییبه دفاتر قض  ا مراج ه  اس  ت:  ریز ب یبه ترت  ینترنتیاز جرا«م ا  ت یاس  ت مراحل ش  کا

فتا   سیفتا م ل س کونت ارا«ه مس تندات به پل سیمراج ه به پل ییپرونده و اخذ دس تورات قض ا  لیموض وع جرم تش ک

 .جرت اعمال قانون  ییارسال به مرجع قضا یسیپل قاتیت ق

  ک یس امانه ثنا ) دفتر خدمات الکترون قیو از طر یکیبه ص ورت الکترون  ت یثبت ش کا هیذکر اس ت مراحل اولتبه   الزم

با اخذ   هیش کوا«  یبر رو  ییو ص دور دس تورقض ا یکیبه ص ورت الکترون  ت یش ود و پس از ثبت ش کامی( انجام  ییقض ا

مرحله به مرحله    حیش ود. )توض  میفتا انجام  سیپلتوس م   یریگیفتا، ادامه مراحل پ سیبه پل  یو مراج ه حض ور  نت یپر

در م ل   ایهانیجرا«م را  یدادس  راها نیفتا هر اس  تان و همچن سیمش  اهده آدر  پل  یبرا  در باال ذکر ش  ده اس  ت.(

  .دیرا مطال ه کن "ایهانیجرا«م را یفتا و دادسراها سیآدر  پل"سکونت خود  

 

 و دادرسان ها تری کالندادخواست آنالین و ارجاع الکترونیک به ؛ حلراه :  بند دوم
دانند مرجع ص الح کجاس ت و  مید از اینکه مردم نایهی کوچک را مش اهده کردهاارا«ه و پیگیری دادخواس ت   مش کالت

تمام   »دادخواس ت  یازاندهرای س نتی و  هاترک روش،  پاس   روش ن اس ت ؟  چیس ت   حلراهی فراوان الزم اس ت.  هاهزینه

ن امور به ص  ورت ص  ددرص  د الکترونیک به ای هآنالین هموارجاع  ، و در دس  تر  مردمآنالین  ،  به ل اه «کیالکترون

و کاغذ و فتوکپی؟! و ممنوعیت  ،  بدون نیاز به رفت و آمد،  تری یا آگاهی و کارشناسانکالندادرسان و در صورت نیاز به  

، یگر جرا«م و تخلهاتبا قراردادن فرم آنالین دادخواس  ت و اعالم س  رقت و د،  تریکالنمراج ه مس  تقیم به دادگاه و 

ش  ود و  میالکترونیک واق ی ، ورام ههم،  اعالم نتیجه به پلیس و دادرس  انو... رس  یدگی آنالین  ، گردش آنالین پرونده

 د. شو میانجام ،  دادرسی در اسرع وقت 

 
  1399 و گردش کار در دادسرا«، ینترنتیا یکالهبرداراز  تی»مراحل شکا، ایناد وندم ارف  1
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از  یبرخ  یبرا  ی«درآمدزا«»هکر ( ت2)  ووجود داشته باشد  «کیالکترون »روشاز   یعلم  حیفرم ص   (1)  به آنکه  مش روط

در جرت   صرفاً، ی الکترونیکریزبرنامه، ی اجرا«ی از بین برود و قصد و غرض واق یهاو دستگاه کیدفاتر شبه الکترون

 د. و تسریل در »حق دسترسی« آنان باش، خدمت رسانی به مردم

)در   رونیو رفتن اطالعات به ب  نترنت یداخل کش ور، بدون گردش در ا  نترانت ای هش بک  قیاز طر»دادخواس ت از راه دور« 

موضوع   نیو ا امکان پذیر است ..( .چک و لیاز قب یحقوق  یو دعاو.. و.  یدارکالهبرسرقت و   لیجرم از قب  نیاکثر عناو

قابل  ..  و. یعدالت ادار  وانیقض ات، د یانتاام  یدادس را  ،یس ازمان بازرس    لیقوه از قب  یهاهمجموعریدر خص وی همه ز

 است. یتیریمد میآن فقم تصم  یاجرا نهیدر قوه و کشور، هز یفن  یهارساخت یز  یوجود تمام لیدلهاجرا است و ب

 کم است.  اریبه نسبت کل، بس طب اًشبکه قرار داد که   نیتوان در امیکه م رمانه است ن  یفقم موارد: نکته

ش ود و با قطع می یس تمیاز ارتباط افراد س   ی یش ود و بخش وس  می  یاز کرامت مردم عمل  ی یش ود، بخش وس   نیچن  اگر

ازی پلیس تمام الکترونیک به ل اه  اندهرا. رودمی  نیفس اد از ب  یهانهیزم، ینمأموربین طرفین د عوی با   میارتباط مس تق

و مراکز بش دت کاهش یابد و  ها تریکالنو در دس تر  مردم، به عنوان ض ابم قض ا«ی به طوری که ارتباط اش خای با  

کانات زیرس اخت فنی و  امه، قابل ارزیابی باش د )هم... تری م ل، ناجای یک ش رر یا ش ررس تان وکالنش خص پلیس،  

 قوانین آن موجود است(

که ممکن  مسألهاین ،  خود مردم است   از سویو   نترنت یا  قیاز طر  اتیو ش کا  هایگزارشش دن  کیتمام الکترون  حلراه

 ت. ت مدی داشته باشند که فرد را خراب کنند با دقت در موارد زیر قابل حل اس، است گزارش دهندگان

 ت.  ممکن نیسغیرتبانی بین اشخای فراوان مشکل است هرچند  م موالً، الکترونیک  هایگزارشدر  –1

توان فرمید چه ش خص ی میی کاغذی که نهاش وند و بر خالف اس تش رادیهمیگزارش دهندگان با قط یت ش ناس ا«ی   –2

پرونده شخصی وی شود و همین گزارش همواره در میبا سوابق قط ی مشخص ، پرونده هر گزارش دهنده،  بوده است 

 .خواهد بود

حس  اب را بر اس  ا  ت داد و اعتبار گزارش دهندگان و مبال   ،  تواند با ض  ریب علمیمیقاض  ی تمام اتوماتیک   –3

 .به طور موقت یا دا«می مسدود نماید، هاداری و دیگر مشخصهکالهبر

دهندگان و ص احب حس اب داش ته باش د و بر اس ا   تواند بازپرس ی آنالین از گزارش میقاض ی اتوماتیک یا انس انی  –4

نیس ت و در ها  تری یا پلیس فتا و آگاهی و امثال آنکالننیازی به مراج ه به   اص والًدر این ص ورت   .آن تص میم بگیرد

 د.  شو میپرونده مختومه ، کمترین زمان ممکن

  بگ اه س جی با  ام       ا اخو ست -1

 قضا«یه قوه    ستمیبه سشکایت یا دادخواست،   همه شرروندان ابتدا  اریدر اخت  نیدادن فرم دادخواست آنالتوان با قرار می

  تیخص وص   نیچند هتدیب یاتهاق  نیارجاع ش ود اگر چن یترکالنبه    نیبه ص ورت آنال، رفته و س پس در ص ورت لزوم

 :خواهد داشت 

 .به رفت و آمد مردم وجود ندارد  یازیو ن  ردیگ ینقاط قرار م نیآنرا در دورتر  یدسترس بامردم   یحق دسترس -1

 ت.  قابل انجام اس  نیضابط بر دادرسان ورده  نیتا آخر میناارت مستق -2

  و  میمس  تق هیو تنب  قیبا تش  و  رنک  نای هک   یو در ص  ورت  ردیگ یص  ورت م  نگیرنک،  مردم  از س  وی، ازیبا دادن امت -3

 .است  یاز جرا«م ب د رندهیگ شیپ گردد،من کس  یانتاام یروین  مأموربالفاصله به 
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  ، افت یاس ت که اگر از آن اس تهاده ش ود به س رعت ش ررها از جرم و مجازات کاهش خواهد   یمجاز یفض ا  ازیامت نیا

توان بدون حب و  میس  پرده ش  ود  یو رانندگ  ییراهنما  ایو  سیبه پل یخاص     ییایم دوده جغراف یم نا که وقت نیبد

بالفاص له به پرس نل  ، در ص ورت کاهش -1  اس ت   افتهیکاهش   ای شیمنطقه افزا نیجرا«م در ا ایآ:  بررس ی کرد،  بغض

و اگر جرا«م  -2  .کنند  افت یدر یقیتشو  یمرخصها ههیوظ  ایو  رندیبگ  ت یارشد ،داده شود مثالً افراد کادر  یقانون  قیتش و 

اعالم ش ود،  «ههیوظاض افه خدمت پرس نل »افراد کادر و   ازاتیکاهش امت ایو   «در درجه تأخیر»بالفاص له   ،افت ی  شیافزا

  مشرود  تا جرم  کنندیم  جیامکانات را بس یخود تمام، یترکالن یروهاین  یابد ومیفیزیکی« کاهش  یبازرس»به   ازینگاه آن

 د. هتیدر منطقه آنان اتهاق ن

  ا ی یقاپ  فیبه طور مثال ک ،  رنک و امتیاز خای خود را داد،  و به هرکدامش  ود   یبندطبقه دیاس  ت که جرا«م با ی یطب

با قمه کش  ی و تجاهر به خرید و فروش ومص  رف مواد مخدر ، و امثال آنرا  لیس  رقت موبا ایو   ابانیدر خ  یریگ خهت 

پرس  نل   هیو تنب  قیدر تش  و   تواندمیهرکدام امتیاز منهی و ض  ریب خود را دارد وبا برنامه دادخواس  ت الکترونیک،  و... 

 پلیسرا متوجه    یتیمس ؤول  تاًیم ص ور طب  یهام ل ایدرون منزل و   یهانزاع  ایاما قتل در منزل و   .نقش داش ته باش د

 د. ینما  یریشگیاز جرا«م پ سیشود پل  یاتیعمل  قت با د  و اگرداشته    یریزبرنامه  ت یقابل  موارد نیا ینخواهد کرد که تمام

 در  .منص  هانه طراحی ش  ودکامالً ، ی م مولیهای »جرم خیز« با م لههاض  ریب امتیازات نس  بت به م له، همچنین

اعمال    ، حتی دورترین روس تاهارا بر همه کش ور  یال اه یهاناارت نگونهیا  توانیاس ت که م کیدادخواس ت الکترون

د ش د که اعتبار آنرا نخواه  س تمیس   نیدر ا  یازاتیامت یخود دارا یترکالنپرس نل  و گزارش دهنده  ی نیکرد هر دو طرف  

ارزش ،  ش  وند و این اعتبارمیبه ص  ورت اتوماتیک، اعتبار س  نجی  ، و گزارش دهندگان نیز کردرا مش  خص خواهد  

 د. دهمیگزارش را کاهش یا افزایش 

  جو ه ا اخو ست   رصاه ته ثت -2

با مراج ه و  ،  توان آن را بیان کرد از جمله تمامی امور حصر وراثت میوجود دارد که ها  ی فراوان از دادخواست هانمونه

، مراج ه از منزل در فرم ت املیتمامی این امور بدون نیاز به ، کاغذی بین اداره مالیات و ش   ورای حل اختالف اس   ت 

 ت.  قابل انجام اس

 ا اخو ست مطال ه ت ه چک -3

از مش کل حص ر وراثت اس ت زیرا بر   ترمش کل در چک پیچیده،  نیز همچنان کاغذی اس ت دادخواس ت مطالبه وجه چک  

ممکن ،  ن رس یدگیاینکه در بین زما  خص وص اًکند و  میص الحیت دادگاه بررس ی کننده فرق ،  اس ا  مبل  و نوع چک

وارجاع الکترونیک به دادر  ،  تمام الکترونیک ش دن اس ت   حلراه،  جا بجا ش ودها  اس ت قانون عوض ش ود و ص الحیت 

رس ی دبه طوری که »دا،  ی اطالعاتی و تص میم س ریع و اجرا  آن در زمان کوتاههاو حل و فص ل با تکیه بر بانک،  ص الح

 د. عادالنه« انجام شو 

 ا و   بالی م  ی با دلجیم ص حیت مرهی هسیرقی به چک ه ت  -4

در ،  ی دیوان الی کش ورأنمونه ر، یدر چک بانک یم ل  ت یص الح  میت م  یهریک  یدادرس   نییدر آ »آی تی«تأثیر در زمینه 

 : قابل مطال ه است  1382خصوی صالحیت م لی رسیدگی به چک سیبا در سال 

ی جرایم  المللبینین دادرس ی و ص الحیت جزایی م اکم ایران در رس یدگی به جرایم و اب اد یآ هاگرچه مقررات مربوط ب

قانون تجارت الکترونیکی به تصویب قانون خای موکول گردیده است، با  (  77اطالعات مطابق ماده )فناوری  ناش ی از 

کیهری انکار نمود. پرونده وحدت  اطالعات را در ش کل گیری قواعد خای دادرس یفناوری    تأثیرتوان میوجود این ن
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دیوان عالی کشور که به ت یین دادگاه واجد صالحیت رسیدگی به اترام صادر کننده چک بال م ل   82/  16رویه ردیف  

عمومی دیوان عالی کش ور طر  و منتری به  هیأتاختص ای یافته و در   (از نوع س یبا )س یس تم یکپارچه بانک ملی ایران

 رود که در این مقام مورد استناد است. میشمار  هاتخاذ تصمیم گردید، از مواردی ب

پس از بررس  ی موض  وع و بنابر جرانی از جمله با   21/  7  /  1383عمومی دیوان عالی کش  ور در جلس  ه مور   هیأت

هر ش  به ص ادر کننده دس ته چک س یبا در حکم عامل   اس اس اًی طر  س یبا با یکدیگر و اینکه  هاتوجه به ارتباط کلیه بانک

ی مرتبم در حکم واحد بوده و موظف به پرداخت وجه به دارنده چک س یبا می هابانک مرکزی بوده و لذا تمامی بانک

ع الیه مبادرت به ص دور باش ند و اینکه در ص ورت نبود یکس ری موجودی حس اب کش نده چک حس ب مورد بانک مرجو 

دهد در واقع پذیرفته که در هر مینماید، و کس  ی که چک س  یبا به دیگری میگواهی عدم موجودی یا کس  ر موجودی  

م لی که دارنده چک س یبا رجوع کند وجه چک را بانک مرتبم با ش بکه یک پارچه پرداخت کند، با تأیید رأی ش  به  

 دهد.میخاتمه   سی و پنجم دیوان عالی کشور به اختالف

از جریان دادرس ی در ت یین ص الحیت دادگاه رس یدگی کننده به اترام بزهکاران ص دور چک بالم ل از نوع    ایهخالص  

ش  به س ی و س وم دیوان عالی کش ور ش  به دوم دادگاه عمومی   16 /  8445ه  کالس  در پرونده   ؛اس ت س یبا به ش ر  زیر 

در مورد ش  کایت آقای )م.ف( علیه آقای ) . ع( دایر به ص  دور  29/  2  /  81 – 309ابرکوه به موجب دادنامه ش  ماره 

در  1380یک فقره چک بالم ل ش ماره... عرده جاری... س یبای بانک ملی نور آباد لرس تان به مبل ... ریال که در تاری   

ش  به... بانک ملی ابرکوه به علت کس ر موجودی به ص دور گواهینامه عدم پرداخت منتری گردیده اس ت، به ل اظ عدم 

دس ترس ی به مترم و اس تقرار بانک م ال علیه در نورآباد لرس تان به ش ایس تگی م اکم عمومی نورآباد لرس تان قرار عدم 

دادگاه    حوزه قض ایی اخیرالذکر جرت رس یدگی به ش  به چرارمص الحیت ص ادر نموده اس ت. پرونده پس از وص ول به 

        نورآب اد ارج اع و ب ه ص   دور دادن ام ه ذی ل منتری گردی ده در خص   وی ش   ک ای ت آق ای )م، ف( علی ه   -عمومی دله ان 

،  نکه در ما ن ن فیهایهآقای ) . ع( به اترام ص دور یک فقره چک س یبا و س یس تم یکپارچه بانک ملی ایران با عنایت ب

چک مذکور قابلیت واریز نمودن وجه به حس اب با برداش ت وجه از حس اب بانکی به وس یله چک در کلیه ش  ب بانک  

جرت وصول وجه چک میتواند به هر یک از ش ب بانک   باشد و صاحب حساب یا دارندهمیملی سراسر کشور را دارا  

ملی س راس ر کش ور مراج ه و در ص ورت ارا«ه چک توس م دارنده چک و مواجه ش دن با چنین امری مبادرت به ص دور 

نمایند. بنابراین، برخالف اس تدالل ش  به دوم دادگاه عمومی ابرکوه  میگواهی عدم پرداخت به درخواس ت دارنده چک  

رس د که در ما ن ن مینک ملی ش  به نورآباد لرس تان را به دلیل اس تقرار بانک م ال علیه تلقی نموده به نار  با  ص رفاًکه 

ش  وند... و اینکه ش  اکی و  میفیه کلیه ش   ب بانک ملی س  راس  ر کش  ور در حکم واحد بوده و بانک م ال علیه تلقی  

م ص الحیت م لی خود به ش ایس تگی م اکم عمومی  مش تکی عنه در ش ررس تان ابرکوه س اکن هس تند. لذا با اعتقاد به عد

ی عمومی و انقالب در امور  ها( قانون آیین دادرس  ی دادگاه58ابرکوه قرار عدم ص  الحیت ص  ادر و در اجرای ماده )

ی عمومی و انقالب در امور مدنی، پرونده جرت حل اختالف ها( آیین دادرس ی دادگاه27کیهری ناظر به تبص ره ماده )

 به دیوان عالی کشور ارسال گردد. 

/   4 /  81  -310ش  به س ی و س وم به موجب دادنامه  هیأتپس از ارس ال پرونده به دیوان عالی کش ور، اعض ای م ترم 

با )س   یس   تم  ینکه تهاوت چک س    ایه: با توجه به م تویات پرونده و عنایت باندهبه ترتیب ذیل حل اختالف نمود 24

مذکور و بدون   در مرلت وص ول اس ت که س یبا در کلیه ش  ب بانک ص رفاًی دیگر هایکپارچه بانک ملی ایران( با چک
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 تأییدش ود، ولی در س ایر ش رایم مش ترکند، ناریه ش  به دوم دادگاه عمومی ابرکوه ص ا«ب اس ت. لذا با میوقهه پرداخت  

 گردد.میآن به صالحیت رسیدگی ش به چرارم نورآباد دلهان حل اختالف 

ش  به س ی و پنجم دیوان عالی کش ور آقای )م. ف( در پرونده دیگری علیه   8298/ 10ه  کالس  حس ب م تویات پرونده 

ش  به نورآباد که  آقای ) . ع( به ص دور یک فقره چک بالم ل به ش ماره... عرده جاری ش ماره... س یبا بانک ملی ایران  

در بانک ملی ش  به ابرکوه به علت کس ر موجودی به ص دور گواهی عدم پرداخت ش ماره... منجر ش ده   1380در تاری  

 30/   11/  80 اس ت، به حوزه قض ایی ابرکوه ش کایت نموده اس ت که ش  به چرارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه

باشد به شایستگی دادگاه نورآباد لرستان  می  علیه در خارن از حوزه قضایی ابرکوهنکه بانک م ال ایهبا عنایت ب 1350 -

دلهان مطر  و ش  به مزبور با    قرار عدم ص الحیت ص ادر نموده اس ت. این بار نیز پرونده در ش  به چرارم دادگاه عمومی

من کس گردیده    یوان عالی کشور مهصالًبه عمل آورده بوده و در گزارش پرونده ش به سی و سوم د  قبالًاستدالالتی که 

دار قانونی به دیوان عالی کش ور  اس ت، با نهی ص الحیت خویش، پرونده را جرت حل اختالف و ت یین دادگاه ص الحیت 

به شر  ذیل اتخاذ تصمیم به  23/   8 /  81  -342ارسال نموده که پس از ارجاع به ش به سی و پنجم طی دادنامه شماره  

نکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران ش   به  ایهعمل آمده اس  ت: با توجه به اوراق پرونده و با توجه ب

نکه چک مورد ش کایت به ش ر  من کس در قرار عدم ص الحیت ص ادر ش ده ایهابرکوه ص ادر گردیده اس ت و با توجه ب

یی اس ت که در تمام ش  ب بانک ملی ایران قابل  هادادگاه عمومی دلهان از جمله چک ش  به چرارم  19/  12  /  80مور  

پرداخت اس ت، علا هذا همان طوری که در قرار عدم ص الحیت ش  به چرارم دادگاه عمومی دلهان اس تدالل ش ده اس ت  

ر باشد دادگاه  صرف نار از ص ت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه در خصوی مورد ارتکاب بزهی متصو 

حل اختالف  ،عمومی ابرکوه ص الح به رس یدگی خواهد بود و با اعالم صالحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختالف

اطاله دادرس ی با اعتراض به ص الحیت دادگاه، از بین ،  با روش الکترونیک، این یک واق یت قابل توجه اس ت  1نماید.می

 د.  یابمیرود و سردرگمی مردم نیز پایان می

    شیوهدااه سیسگم  ل گات یکا بااال ه  ،ادخصصی شر  ا اقاه -5

»دادرس ی ین اقدامی اس ت که در راس تای  ترس تهیش ا، قض اتو ها  دادگاهبندی  طبقهو  ها  ص الحیت دادرس ان و دادگاه

در میثاق نیز ،  اس ت   ترتوان انجام داد و به مراتب از »ص الحیت م لی« و »ص الحیت ذاتی« کنونی با اهمیت می عادالنه«

میثاق   10ماده   2«ی از آن اش اره ش ده اس ت، حق تهکیک مترمین از مجرمین در زندان در بند الف قس مت  هابه بخش

 ناام   خواهند ش  د و تابع جدا نگاهداری از م کومین  موارد اس  تثناییجز در         مترمین الف»:  بدین ش  ر  اس  ت 

« همچنین حق بازداش تگاه ویژه کودکان مترم در بند ب خواهند بود.  غیرم کوم اش خای با وض ع  متناس ب   ایجداگانه

 ممکن  اوقات اید در اسرعو ب  جدا بوده باید از بزرگساالن    صغار مترم  ب»:  میثاق تصریح شده است  10ماده   2قسمت  

،  وری نیس  ت که میثاق در ص  دد انجام آن بوده اس  ت اهداف میثاقام ه« اما این همبش  ود. اتخاذ تص  میم در مورد آنان

 در هرکردن کارها    یتخص ص   اص والً،  توان تخص ص ی کردمیبرقراری عدالت در دادرس ی بوده و لذا همه اب اد آن را 

  ی و علوم انس  ان یدر علوم مختلف تجرب هش  ود امروزمی  انجام آندقت و س  المت ، قدرت  شیموجب افزا  ایرش  ته

 
سال هشتم مرر و آبان   46، ماهنامه شماره  "یکیمرتبم با بستر مبادالت الکترون   یو ادار  یهریک  ،یمدن  یدعاو  یدادرس"فر سام،    یسوادکوه  1

 5-2، ی 1383
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رشته   کیدر فردی که   وتریکامپ  یدر علوم مرندس . مثالًتخصص داشته باشد  یکنند تا در رشته خاصمیاش خای تالش  

ی، اس ت که از هر دانش    یارزش مندتر از کس   کندیم دایتخص ص پ  ،افزار مخص ویس خت   ای افزارنرم کیخای و در 

  . گرفته اس ت ص ورت    ژهیو  یهاو س پس تخص ص  یعموم  یهاگونه تخص صنیهم زین  یدر علم پزش ک .را دارد یبخش  

 اریدر ابتدا بس زیرشته حقوق ن .اتهاق افتاد جیبه تدر گریکدیاز  یمختلف علوم انسان یهارشتهدر   هاتخصص  شدن جدا

، »کیهری«،  ی«خص وص  ی«، »حقوق عموم»به  ، که حقوق یبه حد  ش د  خص ص یت ش رفتهیپ یتبود اما به ص ور میس اده و بس  

 د. ش میو امثال آن تقس  ی«اساس»

دادگاه هر   کیاس ت که   دهیپس ند یامر نیو ا دنرویم شیپها  یش دن دادرس    یبه س مت تخص ص   زینها  دادگاه  نیابنابر

وارد  یص ورت تخص ص  به، توان با تدبیرمیی دارد اما مدن ای  یهریدر امور ک   یدگ یرس   یبرا  ت یچند که در قانون ص الح

و اجاره و  ها  ور کس ب و کارامهب 2پرداخته و ش  به   یدور اقتص اامهب کیش  به  ،  در زمان ارجاعموض وعات ش ود مثالً 

  جر ت  در  گ ذارق انون  اه داف  ب ا  ک هب ا ق انون ن دارد   رتیک ار ن ه تنر ا مغ ا  نیبپردازد ا  یگریور دامهب    3م  امالت و ش    ب ه  

ها وندهبه پر یدگ یرا در دادگاه و روند رس   اتیخص وص    نایهوج  نیتواند به برترمیاس ت و  ترکیعادالنه نزد دادرس ی

س اعتی به که    یکند به مراتب از قاض  میکار   یکه در امر چک و موارد آن به ص ورت تخص ص    یقاض   .دینما  ت یرعا

و س پس به مس ا«ل   یدر رابطه با اختالف مال ایهپرونده مس کن پس از آن پروندس پس به نموده و  یدگ یپرونده چک رس  

  تر حیو ص    ترعیو س ر تربه مراتب راحت  ،فرد متخص ص  و مس لماً کندتر کار میماهرتر و روان پردازدمی  گریمختلف د

توان به برترین وجه در طول زمان میتخص ص ی ش دن در س یس تم الکترونیک، امکان پذیر اس ت و د. یخواهد رس   جهیبه نت

 د.  بر اسا  تخصص هر قاضی به آنان ارجاع شو ها آن را انجام داد و پرونده

 اباتت  ل گات یکدلاهض دو  ی  ت ا اقاه اه  -6

اگر جرمی اینترنتی واقع شود که مجرم در یک کشور، سایت در کشور دیگر و جرم در م لی دیگر باشد کدام دادگاه و 

)مانند خرید از کش ور مرتبم باش د،  کیاز   شیقرارداد با ب کیاز  یناش    یدر موردی که دعواو یا  ؟ قانون حاکم اس ت 

آمازون به ص ورت الکترونیک که از س یس تم کاال«ی که در کش وری دیگر و مربوط به ش رکتی دیگر اس ت به ش خص ی در 

 نییموض  وعات عبارتند از: ت  نیا .  اس  ت   یض  رور یدیموض  وعات کل  یحل برخش  ود(  میکش  ور دیگر فروخته  

  مربوط  یهادر پرونده  یخص وص    المللبینحقوق .  حکاما  یو اجرا  ییش ناس ا  ت یقانون حاکم، و در نرا نییت ت،  یص الح

نترنت،  یا  یجران  ت یماه لیبه دلن، یبا وجود ا.  کندمی  یریگ   میتص  م  ینیمس  ا«ل، اغلب بر اس  ا  عواملِ س  رزم نای هب

  ار یبس   قانون اعمال ش ده ()و   یی(قض ا  ت یص الح)دار   ت یدادگاه ص الحو ص  یح  قط ی   نییش ده و ت   ادیعوامل    یاجرا

این ،  ی تهص یلی ص ورت گیرد و با همکاری بس یاری از حقوقدانانهاالزم اس ت بررس ی، هادر این زمینهت. دش وار اس  

 د.  مشکل حل شو 

 

 و دادرسی بدون مراجعه ها ز به ساختماناعدم نی: بند سوم
اس ت تا دس ترس ی مردم ی اداری در س راس ر کش ور  های اجرا«ی گس ترش س اختمانهامش کل بزر  قوه قض ا«یه و دس تگاه

، هااس  تانداری،  ی دولتی مرکزهاس  ازمان .تر به مردم باش  ندنزدیک، و نرادهای خدماتیها س  ازمان،  ش  ود  ترآس  ان

 .ندو شمیبسا موجب تنیدگی بیشتر کارها وم ضالت بوروکراسی   ایند و بیامیگسترش  و... ها  بخشداری، هافرمانداری
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ی اداری من ل ش ده و امور از طریق اینترنت به هاقس مت  باید  امروزه و  الزم بودبس یار،  ی گذش تههااین اقدام در زمان 

حالی که مردم یک منطقه از ازی ش د در اندهرا 1دفاتر اس تانی دیوان عدالت اداری، اما در همین زمان،  مردم واگذار ش ود

ور، اعم از امهش  ود و امکانپذیر اس  ت که هممی .ی فراوان داردهااس  تان الزم اس  ت به دفاتر آن مراج ه نمایند و هزینه

 د. و اعتراض و تبادل لوایح و هر نوع پیگیری پرونده از طریق اینترنت باشها  و پیگیریها  و ابالغها  دادخواست 

 اقاا سی ت دلیا ،اپیوخو    ر    -1

را که مردم با مراج ه و    یخدمت ی نی، نباش  د  یواق  کیکه الکترون  میده رییتغ  یرا به ش  کل،  اگر روش موجود ادارات

هم  هزینهو   ش  تهوجود داها  همان مراج ات و همان کاغذ،  هاش  خوانیپ  تأس  یسبا  ؛  گرفتندمیاز دولت   اما مجاناً،  کاغذ

ی نی از طریق اینترنت و  ، باید با دید برون س پاری واق ی، ی الکترونیکهاطراحی. س ت ین  کیدولت الکترون  نیا؛  بدهند

بر س  ر  و... دولت  ،  ش  ررداری، جاد دفاتری که همواره بین نیروی انتاامیایهن، به منازل خود مردم انجام ش  ود،  موبایل

 و... مالکیت و مدیریت آن اختالف است 

، واگذاری واق ی کار به مردم و  هاو دیگر پیش  خوان، 10اعم از پلیس + ، الزم به یادآوری اس  ت دفاتر پیش  خوان ف لی

ش د،  یازاندهرا زین 10+  سیپل  لیاز قب،  کیالکترون ی مختلفهاش خوانیپ، 1380تا اوا«ل دهه  .بخش خص وص ی نیس ت 

جا افتاد و  ،  نرادها  نگونهیا، تأس  یسبدون توجه به ض  رورت زمان  اما .  مردم باش  د کیتا امکانات، در دس  تر  نزد

،  لیکنند از قبمی تأس  یسمش  ابه آن را  دیجد  ینرادها، مختلف  یهاو دس  تگاه  هااس  ت و س  ازمان  افتهیهمچنان ادامه 

و حق آن ، تواندمیهمه اقدامات ،  نترنت یروزه با وجود اام  هک  یحال درو...   یامور ش رردار ش خوانیپ،  دولت  ش خوانیپ

با  ،  ی اجرا«یهاو دس تگاهها  برخی س ازماناما ؛  من ل ش وند  هاش خوانیپ نای هو هم، انجام ش ود  نترنت یا یاس ت که بر رو

ض  من  ؛  تا مردم مجبور باش  ند  اندهقرار نداد  نترنت یا  یبر رو زیخدمات را ن  نیترس  اده، ی جدیدهاازی پیش  خواناندهرا

 د. بپردازن زیرا ن یپول، هاشخوانیپ نای  همراج ه ب

  تلی  پیوخو   ا ا ادا  س اا هسجی -2

در طول زمان تغییر کرده و گاه به  ی مختلف وجود دارد که ب داًهابا انگیزه،  ی خوبهانراد تأس  یسس  ابقه تاریخی در  

به عنوان اولین پیش خوان رس می دولت که به بخش خص وص ی ، ض د خودش تبدیل ش ده اس ت ایجاد دفاتر اس ناد رس می

بس یار عالی بود زیرا در آن زمان دس ترس ی را به اس ناد رس می با هزینه خود مردم تا ، برای زمان خودش،  واگذار ش د

  .بردمیاقصی نقاط کشور  

 .نخستین قانون ثبت اسناد مصوب شده و دفاتر ثبت دولتی شکل گرفته است  1290ر سال د

 ت.  قانون جدیدی نوشته شده که کماکان ثبت دولتی بوده اس 1302در سال 

دولتی( بوده و به تدریج به ،  این دفاتر ابتدا به ص ورت )خص وص ی، طبق قانون تش کیل دفاتر اس ناد رس می 1307در س ال 

 .خصوصی منتقل شده است بخش 

، قانون ثبت اس ناد و امالک تص ویب ش ده و حوزه صالحیت م لی دفاتر اسناد رسمی را از حالت م دود 1308در س ال 

 ت. به حالت نام دود سراسری تبدیل نموده اس

 
مأمورین یا در اصل یکصد و ههتاد و سوم قانون اساسی آمده است: »به مناور رسیدگی به شکایات، تالمات و اعتراضات مردم نسبت به    1

 « گردد.های دولتی و احقاق حقوق آنرا، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نار ر«یس قوه قضا«یه تأسیس میواحدها یا آ«ین نامه
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 .قانون ثبت اسناد و امالک تغییراتی داشته و طی آن قدرت دفاتر افزایش یافته است  مجدداً 1310در سال 

  . قانون دفاتر اس  ناد رس  می تص  ویب گردیده و کل وظیهه ثبت به آن دفاتر م ول گردیده اس  ت 1316در س  ال    نرایتاً

بخش   یوس یله بهو ایجاد چنین دفاتری  ،  کاری ش ایس ته و بایس ته بوده، دفاتر اس ناد رس می در ص د س ال قبل تأس یس

،  (1380ی اول دهه  هاتا )حدود سال، هادفاتر به مانند همه پیشخواناین  .ارزش افزوده اجتماعی داشته است ، خصوصی

،  که ابزار ارتباطاتی تا دورترین نقاط کش ور گس ترش داش ته، اقتص ادی و اجتماعی داش ته اس ت اما اینک، توجیه اداری

و برابر اصل  ، ی امضا ی مختلف )از جمله گواههامردم را به برانه، هرگز منطقی نیست که جرت ایجاد درآمد برای آنرا

 .ن دفاتر بهرستندای هب،  و به اجبار  کردن اسناد(

 میا سه اما  سااما  س جش -3

نمون ه ک ام ل واگ ذاری ک ارب ه بخش خص   وص   ی واق ی ) خود مردم( و تکریم ارب اب رجوع را در ج دول زیر مالحا ه 

 :فرما«ید

 

 با  ماتاسااما  س جش   اغذتاما  ث ت  ام  بی    جالی  ته میا س

 و  ب دهیمت ا پول  نموده  ب ار ب ه پس   ت مراج  ه   ح د اق ل ی ک

 بگیریمدفترچه را 

 را پر نموده و مجددا به پس  ت مراج ه و در ص  ف   مدارک

 دادیممی ت ویلرا  مدارکو  ایستادیممی

   قبول  اسامیکه   ایهو روزنام ایستادیممیمراج ه و در صف

 خریدیممی، را اعالم کرده شدگان

 ه ا پش   ت میل هو از ، دانش   گ اه مراج  ه  ی کب ه ، ب  د چن دی

 کردیممی دریافتورود به جلسه را  کارت

 مراج  هه ا  پش   ت میل هب ه   ک ارن ام ه  دری اف ت برایب  د  چن دی  

 نمودیممی

 ه ا پش   ت میل هب ه    و مج دداً  برگ ه انتخ اب واح د را پرنموده

 ... نمودیم ومی مراج ه

  رفت و می بیناز   ش   ریفعمر  ،  هامراج ه ایناز   هریکدر

 شدمیمخدوش  مردم انسانی کرامت

 شودمیانجام  ور با اینترنتام ههم 

 برای ثبت نام  ➢

 برای دریافت کارت ورود به جلسه  ➢

 اطالع از قبولی ➢

 پرکردن فرم انتخاب رشته ➢

 اطالع از نتیجه نرا«ی ➢

 ... و ➢

 کنیممی ایجاد نه ترافیکی  

  داریم رفت و آمدینه  

 نشینیممی کامپیوتر با عزت و احترام در پای  

 گیریممی و همه مراحل را پی  

 راحت و خوب  بسیار 

 کنیممی کار ت طیالت ایامدر  حتی  

 واگ ذاری ک ار ب ه بخش ،  این روش ص    یح برون س   پ اری

 .خصوصی واق ی و تکریم ارباب رجوع است

 .برود و کلیه دادخواست و دادرسی را از راه دور انجام دهدن راه ص یح را ای  هقوه قضا«ی

 دا و ی   جاا شر غیاا ادا  ل گات یک دوه دضائیه  -4

خدمات  دفاتر ، بر خالف دفاتر اس  ناد رس  می که بر اس  ا  روند قانونی انجام ش  د اما امروزه به آن نیازی نیس  ت 

 هآغاز کرد و در دورانی که هیچ نیازی ب،  قانونی برنامه پنجمرا به رغم منع  کارش   1391در س  ال ، ییقض  ا  کیالکترون

آن ، از طریق دفاتر موجود اس نادرس می  ش د کارهای قض ا«ی را از طریق اینترنت س اماندهی کرد و یامین دفاتر نبود و ای

در   قض  ا«یهو آمار قوه    کیم اون انهورماتنیازی نبود( آن را ایجاد کرده و گس  ترش دادند و  را انجام داد )هرچند اص  الً

شود ت داد  میبینی پیشگهت:   ییقضا  کیثبت دفاتر خدمات الکترون یماهه برا 3 فرآیندبا اشاره به   1392/ 05/ 02تاری   
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دف اتر خ دم ات  ج ادیا  یدر راس   ت ا  هی  اطالع ات قوه قض   ا«فن اوری   مورد برس   د. مرکز آم ار و    80مورد ب ه   40دف اتر از 

مورد نار را  ماتدفتر و ارا«ه خد  جادیا یادگ مآ  هدر ش  رر ترران ک   میواجد ش  را  انیمتقاض     هیاز کل ییقض  ا  کیالکترون

روز بوده   10مرداد و به مدت  9 ت یلغا  رماهیت 31از روز   انیکند. مرلت ثبت نام از متقاض   می  یدارند، دعوت به همکار

 شود.میانجام   www.adliran.ir  ینترنتایهسامان  قیو ثبت نام فقم از طر

  ی نمود. حت  یدفاتر  نیچن لیاقدام به تش ک هیقوه قض ا« . در قانون برنامه پنجم توس  ه ممنوع ش ده بود ص ری اً، این اقدام

در قانون مص وب ب دها  واگذار کرد همانطور که   «ی»دفاتر اس ناد رس م س تمیش د آن را به س  می،  دفاتر الزم بود  جادیاگرا

 وانندتمیخود را   یاس نادرس م  هیندارد و مردم کل  یض رورت زینها  آن  ل،یو موبا  نترنت ی)که در روزگار ا  .نوش تند 1393

« آمده (1390       1394) رانیا  یاس الم  یبرنامه پنجس اله پنجم توس  ه جمرورقانون » 46در ماده   (.ندیتبادل نما  نیآنال

 در  وریبرره افزایش و اطالعاتی  س  واد اطالعات،فناوری    ص  ن ت  الکترونیک،  دولت  خدمات  بس  م مناور  به:  اس  ت 

 :شودمی انجام زیر  اقدامات فرهنگی و  اجتماعی اقتصادی،  هایحوزه

 :اندهمکلف شد  اجرا«ی  یهادستگاه  کلیه در بند ن 

  و   دس تگاهی بین  اس ت المات  کلیه الکترونیکی  دریافت  و  ارس ال به  ( نس بت 1391)س ال   برنامه دوم س ال  پایان تا -1 

 .نمایند اقدام  امنیت   رعایت   و اطالعات ملی  شبکه از  استهاده با آنرا تاب ه  واحدهای

  عرض ه  اطالعات ملی ش بکه  طریق از الکترونیکی ص ورت  به را  خود ارا«ه  قابل خدمات (1394برنامه )س ال    پایان تا -2 

  و   پس تی  دفاتر به را  س پاریبرون یا  واگذاری  قابل و  خود اداری م یم  از خارن در ارا«ه  قابل خدمات  کلیه  نیز و نمایند

  واگذار  ش ود،می  مدیریت  و  ایجاد  ت اونی  یا  خص وص ی از اعم غیردولتی  یهابخش توس م  که دولت   خدمات پیش خوان

 تغییر  دولت  پیش خوان دفاتر به  باید کنندمی ارا«ه را  خدمات نوع  نایهک   مذکور  یهادس تگاه ف لی دایر  دفاتر س ایر.  کنند

 .یابند

« است  یبند مستثن نیاز شمول ا هیقضا«قوه به صراحت اعالم کرده بود :»، نکته حا«ز اهمیت آن که در بند ب همین ماده

حق ایجاد دفاتر الکترونیک را نداش ت بلکه در   قانوناً، چنین تص ری ی وجود ندارد بنا بر این قوه قض ا«یه، اما در بند ن

دیگر به هیچ پیش خوانی  ،  کرد )هرچند در آن س ال و پس از آنمیباید از دفاتر پیش خوان دولت اس تهاده  ،  ص ورت لزوم

،  ..( اما حتی اگر الزم بود.بیمه و،  پیش خوان ش ررداری،  روس تا«ی ict، 10نه پلیس + ، نیاز نبود چه دفاتر پیش خوان دولت 

 1393این دفاتر تا س ال  ت.  قانونی اس  غیر،  ان ص ار اس ت و هر س ازمان که دفاتر پیش خوان س اخته اس ت   ،تص ریح قانون

 نییقانون آ 655ماده   2تبص ره  ،  اخته ش ود و س پس در قانون بیاید«اند  هقانونی بوده و با تکیه بر اینکه »تش کیالتی راغیر

  ی مجلس ش ورا  یو حقوق ییقض ا  ونیس  یکم  1393/ 7/ 8مص وب  یکیالکترون یمس لح و دادرس    یروهایجرا«م ن یدادرس  

تواند جرت طر  و پیگیری امور قض ایی مراج ان موض وع این قانون در فض ای می قض ا«یهقوه  : داردمیمقرر  یاس الم

جاد کانون دفاتر  ای هخدمات الکترونیک قض ایی و جرت هماهنگی ف الیت دفاتر، نس بت بجاد دفاتر  ای همجازی نس بت ب

دفاتر خدمات الکترونیک قض  ایی   . خدمات الکترونیک قض  ایی، با اس  تهاده از ظرفیت بخش خص  وص  ی اقدام نماید

ی این ماده ظرف س ه ماه از تاری   اجرای نامهآیینش وند  تأس یستوانند از بین دفاتر اس ناد رس می و غیر آن انتخاب یا  می

  1رسد.می قضا«یهشود و به تصویب ر«یس قوه  میالزم االجرا شدن این قانون توسم شورا تریه 
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قوه    اریموظهند پس ت الکترونیکی و ش ماره تلهن همراه خود را در اخت قض ا«یهمراج ان به قوه  :  مقرر داش ت  3 تبص ره

  ان یشرروندان و متقاض یمرکز آمار موظف است برا  ک،یبه پست الکترون  یقرار دهند، و در صورت عدم دسترس قضا«یه

 کند.  جادیا ییقضاجرت امور   ییقضا  یبه پست الکترونیکی مل یدسترس یامکانات الزم برا

نه  ان مطر  ش   ده که مرکز الکترونی ک آن را کامل اجرا  نکرده تکلیف تب ادل دیت ا با هم ه ذی،  این قانون 1در تبص   ره 

دفاتر را ، اندهاهتمام کامل داش  ته و تا توانس  ت، تواند« مطر  ش  دهمیکه تکلیهی نبوده و با واژه » 2تبص  ره به اس  ت اما  

دفاتر خدمات  در حالی که در همان تبص ره ) اندهنه ان را به اش تغال رس اندگس ترش داده و اش خاص ی از ذی مس تقالً

 د. ( اما به آن توجه نششوند تأسیس ایآن انتخاب   ریو غ یدفاتر اسناد رسم نیتوانند از بمی ییقضا  کیالکترون

)هرچند اص ل    .مرکز الکترونیک آن را عملیاتی نکرده اس ت ، الزامی ش ده ییقض ا  یملمیل س رور ای همس ألکه  3در تبص ره 

پیگیری  ،  واق یغیرهمانند دفاتر الکترونیک که در دوران ،  اس  ت که دوران آن گذش  ته اس  ت  ایهمس  ألایمیل س  رور  

ی فراوان  هانترنت وموبایل دارند، موجب هزینهایهایجاد این دفاتر در زمانی که همه مردم دس ترس ی ب،  اص والً،  (.ش ودمی

یا  و   دس ترس ی ندارند  نترنت ایههمه ش رروندان بکنند میش ود، و اینکه برخی تص ور میش ده و اطاله دادرس ی را موجب  

مردم : اوالًاش تباه اس ت زیرا  مند ش وندبرره س تمیس    نیتوانند از امیافراد ن، یمجاز یاز افراد با فض ا  یبرخ  ییعدم آش نا

بر فرض که اش خاص ی نتوانند از  ثانیاًی اجتماعی هس تند و  هابرند و در ش بکهمیایران در ش رر و روس تا، از اینترنت برره  

نویس ان درب دادگس تری،  افراد آش نا این کار را خواهند کرد، همانطور که عریض هی وس یلهبهمنزل دادخواس ت بدهند، 

اینترنت، اش  خای توانمند و    یبرداربررهدادند، برای افراد ناتوان از میس  ال این کار را به ص  ورت س  نتی انجام   هاده

توان نس بت به تغییر مین قانون آزمایش ی اس ت  ای  هکمک خواهند کرد و با توجه با اینک، هزاران فارغ الت ص یل حقوق

در ها  نهیکاهش هز،  گذارهدف قانونتوجه داش  ته باش  یم که  .  دموادی ازآن به نهع »حق دس  ترس  ی عادالنه« اقدام نمو 

  اینگونه ،  روش تخهیف، ی دادرس  یهادر جرت کاهش هزینه،  همین قانون 657 مادهدر در  بوده و  کیالکترون یدادرس   

موظف اس   ت به مناور اجرا و توس    ه خدمات پرداخت    قض   ا«یهاطالعات قوه  فن اوری  مرکز آمار و    :ت آمده اس    

حکم توس  م ش  رروندان، اقدام و    یو اجرا یمربوط به دادرس     یهاپرداخت   ریو س  ا یدادرس     یهانهیالکترونیکی هز

 الزم را به عمل آورد.  ییراهنما

آنان پنج   یدادرس   نهیهز  یدر مرحله بدو  ،الکترونیکی یاز دادرس    یبرداربررهش رروندان به   ب یترغ  یدر راس تا - تبص ره

ی قانونی و هاطور دیگری عمل ش  ده و هزینه، اما  1کمتر خواهد بود. الیر  ونیلی( و حداکثر تا س  قف ده م%5درص  د )

ی دادرس   ی افزایش یافت و »حق  هادر دس   تور کار قرار گرفت و هزینه، ش   به قانونی و »درآمد زا«ی« برای هر اقدام

 د. ش «ترناممکن»و  «دورتر»، «اشخای ض یف جام ه»دسترسی به دادرسی عادالنه« برای  
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 ی دادرسی هاو شیوه ها تغییرات بنیادین در روش: دوم گفتار

 پیشگیری از جرائم : اول مبحث

 ی عملیاتی از جرائم با روش الکترونیک ریشگیپ: بند اول

ی فس   اد، راهکار هااز »پیگیری« اس   ت و از بین بردن زمینه ترعلوم اجتماعی و حقوق، »پیش   گیری« بس   یار مرمدر 

از فوا«د بس یار مرم اس تهاده از   .یکی از وظا«ف قوه قض ا«یه در قانون اس اس ی اس ت که  اس ت  ها خردمندان در همه عرص ه

 کصد ی اصل 5بند  .  « و »کاهش زمینه جرا«م« و یا عملیاتی ش دن »اص ل پیش گیری« است هافض ای مجازی، »کاهش هزینه

حقوق    بانیاس ت مس تقل که پش ت  ایهقو  هیقوه قض ا«:  ده اس ت آم هقانون اس اس ی در وظا«ف قوه قض ا«ی و پنجاه و ش ش م

 است:  ریز فیبه عدالت و عرده دار وظا دنیو مسؤول ت قق بخش  یو اجتماع یفرد

،  قوه قض ا«یه ص ورت گرفته باش د از س وی  تواند در عمل انجام ش ود که »اقدامات قانونی تکلیهی«  میزمانی ، این وظیهه

ص ی که  ض من ارا«ه تس ریل در انجام امور به اش خا،  میس ر باش د و آن گاه، ش ناس ا«ی اش خای، و با »تمرکز اطالعات«

یی از هانمونه، پیش گیری ش ود،  فاس د و باندهای تبرکار،  از ت رک اش خای جاعل، خواهند به س المت زندگی کنندمی

 د.  شو میذکر ها آن

 پیوگیات  ا  لل -1

ساختن مرر   ایسند   ایساختن نوشته  : اند ازعبارت  ریج ل و تزو  -میقانون مجازات اسال 26 مادهفصل پنجم،   بر اسا 

  ا یکردن   اهیس    ای  اثبات ایم و   ایال اق   ای قلم بردن  ای  دنیتراش    ای  دنیخراش    یرس مغیر ای  یرس م اش خایی امض ا  ای

 بدون یگریبه کار بردن مرر د  ای گرینوش ته د بهی  االص اق نوش ته ای یقیحق   یس ند نس بت به تار  یتار  تأخیر ای  میتقد

  تر س خت بس یار  ج ل و تزویر در فض ای مجازی، ؛  بر خالف تص ور عامه 1.تقلب  به قص د  نرایا ریاجازه ص احب آن و ناا

توان بس یاری از اس ناد کاغذی را ج ل کرد و یا مرر ج لی س اخت، اما وقتی  میاز فض ای فیزیکی اس ت، ی نی به راحتی  

اس تهاده کرد، هر چند هرگز ص هر ها  توان از آنمیش وند و نمیش ود، ج لیات به س رعت کش ف  میاینترنتی و آنالین  

تاکنون دس تگیر  ریال کاغذی که قابل ج ل اس ت و جاعالن بس یاری  اس کنا   مانند د.  یابنمینخواهند ش د، اما کاهش  

 .شداند ولی ریال الکترونیکی خیر و اگر قابل ج ل بود حتماً ج ل میشده

»هرپولی  به  هاس اس اً به همین دلیل اس ت که ت ریف پولش ویی از »قانونی کردن پول حاص ل از عملیات غیرقانونی« امروز

مبدأ و مقص د آن به ص ورت الکترونیک قابل ردگیری نبوده و مالیات آن پرداخت نش ده باش د« تبدیل ش ده اس ت  که 

کنند و  طلب پول کاغذی می  (که یک عمل مش روع و حالل اس ت )خود  خدمات و ف الیت  که برای    اش خاص یهمچون 

ج ل مدرک ، یلی مش  اهده کردتوان در مدارک ت ص   میآن را  دیگر نمونه  ش  ود.عمل آنان پولش  ویی م س  وب می

همواره ج ل  ،  ن مدارک به ص ورت کاغذی بودای هین جرا«م در کش ورها بوده اس ت تا زمانی ک تریکی از ش ایع، ت ص یلی

ج ل  ، در یک دیتابیس در اختیار همگان قرار گرفت که بتوانند اص  الت آن را چک نمایندها  ش  د اما از زمانی که آنمی

راه بس تن  ، و در اختیار دادرس ان بودنها  اش تراک گذاری دیتابیس،  همه مدارک نیز همین گونه اس ت مدرک از بین رفت  

 ج ل است.

 
 02/03/1375بازدارنده(، مصوب  یها و مجازات راتی) ت ز یپنجم قانون مجازات اسالم کتاب 1
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 ،اد هیف ،ج اهت دوه دضائیه با ا گا اسگگاه -2

»قوه قض ا«یه مکلف   داردمیمقرر 1395/ 11/ 10ی توس  ه کش ور مص وب هاقانون احکام دا«می برنامه -38ماده  بند ب 

ی  ها اس ت در زمینه پیش گیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نس بت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دس تگاه

( قانون آیین دادرس ی کیهری  66توانند از حق مذکور در ماده )میی مردم نراد در ص ورتی  هاس ازمان ربم اقدام کند.ذی

ربم مجوز اخذ کنند و اگر س ه بار متوالی اعالم ص ال  قانونی ذیاس تهاده کنند که از مراجع ذی،  4/ 12/ 1392مص وب 

(  66جرم یک سازمان مردم نراد در م اکم صال ه به طور قط ی رد شود، برای یکسال از استهاده از حق مذکور در ماده)

 1شود.میقانون أخیرالذکر ( 66( ماده )3شوند. این بند جایگزین تبصره)میقانون ذکرشده، م روم 

 هتش  ل گات یک   ت پیوگیات  ا  ا ئم »دس ی ت با  ی«  -3

ی اجرا«ی دیگر برای اشتراک گذاری هاتکالیف فراوانی بر عرده قوه قضا«یه و دستگاه، همانگونه که در قانون آمده است 

ناام بانکی  ،  بانکی اس ت کالن ی فراوان از بدهکاران هاورود پرونده، یکی از م ض الت بزر  اقتص ادی، دیتا وجود دارد

ی فراوانی را در جرت رونق اقتص ادی  های اجرا«ی و نرادهای حمایتی و بس یاری از مراکز، تس ریالت و وامهاو دس تگاه

 اد این نش  انگر اب،  کند که نگاهی به س  ایت بانک مرکزیمیبه اش  خای مختلف واگذار  ،  و نگرداری از توان موجود

 است: مسأله

اس ت که در  الیر  اردیلیهزار م 9749.9مبل     یاقتص اد یهابه بخش 1398ماهه س ال  12  یطها  بانک  یپرداخت التیتس ر

هزار   201)2داش ته اس ت.  شیدرص د( افزا 26)م ادل  الیر  اردیلیهزار م 2012.6با دوره مش ابه س ال قبل مبل   س هیمقا

مبل    یاقتصاد یهابه بخش 1399سال   یماهه ابتدا 9  یطها  بانک یپرداخت التیتسر (1397از سال  شیتومان ب  اردیلیم

 94.8م ادل  الیر  اردیلیهزار م 5936.7با دوره مش ابه س ال قبل مبل     س هیاس ت که در مقا الیر  اردیلیهزار م 12199.4

 3داشته است. شیدرصد افزا

ش ود اما در موارد بس یاری که منجر به ابربدهکاران بانکی و س و   می«ی از این تس ریالت در م ل خود مص رف  هابخش

 ی و اشکاالت ذیل وجود دارد: هااستهاده

 عدم رعایت ضوابم ابالغی بانک مرکزی -1

 عدم دریافت وثا«ق ص یح -2

 عدم رعایت نر  سود بانک مرکزی -3

 گیرندگان  عدم انجام ت ردات تسریالت -4

 ها ای مجریان با پرداخت وامبرخورد سلیقه -5

 م وقه شدن بازپرداخت   -6

 و...و ناحق    حق،  یخواررشوهی،  باز یپارت -7

 
 16/01/1396توس ه کشور مصوب  یهابرنامه یاحکام دا«م قانون 1

2    ، اسالمی  جمروری  مرکزی  بانک  عمومسایت  مرکز  یروابم  کرد؛  یبانک  طبانک  یپرداخت  التیتسر   اعالم  سال    12  یها  ، 1398ماهه 

09/02/1399 

پ  3 اسالمی،  جمروری  مرکزی  بانک  م  12199.4رداخت  سایت  بخش  الت یتسر  ال یر  اردیل یهزار  جار  9در    یاقتصاد   یها به  سال  ی،  ماهه 

08/11/1399   
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 )سکه و ارز و...(   التراب آفرین  یو بردن در بازارها  تسریالت  گرفتن-8

نرادهای ناارتی در حین انجام امور است که فقم از ی بانک مرکزی و هاافزایش عملیاتی ناارت، مشکالتاین   حلراه

و همکاری »اعتبارس  نجی« قوه قض  ا«یه بدس  ت  ها راه تمام الکترونیک ش  دن کلیه روند تخص  یص تا بازپرداخت بدهی

اسناد کاغذی  ، پرداخت وام  تأییدفقم در پایان مرحله   و آید )حذف کلیه کاغذها و مراج ات و رساندن آن به حداقلمی

 (.پرینت و امضا  خواهد شد

کاس ته   مش کالتدیده ش د که با الکترونیک ش دن بخش اول آن، از ، در زمینه وام ازدوان،  نمونه کوچکی از این س امانه

دیگر، از قبیل دریافت   مش  کالت، به ص  ورت ص  ددرص  د الکترونیک انجام ش  ود، ش  د و اگر موارد تا آخرین مرحله

 ت.  ی مختلف مردم، ازبین خواهد رفهاضروری، و رفت و آمدغیری  هاضمانت 

اس ت که با  ،  ی مدرنافزارنرمنیازمند طراحی و اجرا   ، کش ور در خص وی مدیریت کامل و جامع کلیه تس ریالت اعطا«ی

ص   ورت   ور بهام ههم، ی ناظرهامدیریت بانک مرکزی و نراد، ی جدیدهاهای موجود و نوش   تن برنامهافزارنرمارتقا  

  ی وس یله بهبه درس تی نوش ته و اجرا  ش ود و ، افزارنرمن ای  هچنانچد.)نه دخالت( ش و   مرار پیش ا، ودانش مدارانه علمیکامالً  

و پارتی ،  و بدون وثیقه،  قابل بازگش ت غیرقانونی، و غیرتس ریالت  ؛  ی م تبر به نتیجه برس دهانویس ان ش رکت  افزارنرم

 د.  رومیاز بین و... بازی  

 دجام  ل گات یک دس ی ت حله ه -4

کامالً  ، وجود ندارد بلکه روال امورو... مرر و امض  ا  و رفت و آمد ،  کاغذ و پرونده کاغذی، الکترونیککامالً  در روش 

 د. شو میبرخم انجام 

مرحله به   ی(رساناطالعو یا  »پی دی اف«ی هاهمه و همه مراحل عملیاتی کار با صه ات ت املی اینترنتی )و نه فرم -1

 د. کنمیپر ها رود، و متقاضی درخواست خود را با ذکر همه جز«یات در فرممیمرحله پیش 

)مثال   .کن دمیب ا هم ه جز«ی ات، ذکر  ،  ت ر داتی را ک ه در برابر این تس   ریالت دارد،  آن ش   خص حقیقی ی ا حقوقی  -2

و یا چه خدمات و یا کاال«ی  ،  کندمینویسد که با این تسریالت، چند شغل ایجاد خواهد کرد و یا چند شغل را حهظ می

 (.نمایدمیتولید 

در حدود اختیارات  ها احراز هویت ش ده و آن،  مدیره و مدیرعامل هیأتاعض ا   ، و اش خای حقوقیها  در ش رکت : تذکر

 د. کننمیاقدام ،  الکترونیک موبایلیاز طریق امضا   ،  خود

 د.شو میبه متقاضی کل شرا«م تسریالت و کل مدارک در سایت گهته  -1

 د.  گردمیهمه مدارک و وثا«ق در همان صه ات اینترنتی بارگذاری  -2

 در نر  سود(ها  )نتیجه آن از بین رفتن زمینه اختالف بانک مرکزی و بانک .شودمیمشخص  دقیقاً، نر  سود آن -3

)نتیجه از   .گرددمیچک  و... ،  مالیات،  اجتماعی تأمینی اطالعاتی از قبیل  هامدارک وی به ص  ورت مس  تمر با بانک -4

 داری(کالهبربین رفتن ج ل مدارک و  

)بالفاص له مش خص خواهد ش د   .کنندمیاقدام  ،  ارزیابی نمایند با ورود به س امانهکارش ناس انی که الزم اس ت وثا«ق را  -5

 (.تبانی و رشوه بشدت کاهش خواهد یافت  احتمالکیست و   مسألهکه ارزیاب این 

این مطلب را در ص ه ه خود انجام  ،نمایند  تأییدو...  مدیرکل مربوطه ،  اگر قرار اس ت مدیران اس تانی ازقبیل اس تاندار -6

 (.یابدمیی پارتی بازی و البی گری بشدت کاهش ها)زمینه .دهندمی
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، مجلس و...( باید آن را امض ا  نماید، س ازمان بازرس ی، قوه قض ا«یه،  اگر ناظر از س وی نراد خاص ی )دیوان م اس بات -7

 د. زنمی تأییدتیک ،  نترنتی خودایهدر صه 

 د.  از طریق الکترونیک خواهد بو  صرفاًاگر هر شخص حقیقی یا حقوقی باید اظرار ناری نماید  -8

ور در هر قس متی  امهیه اش خای ) اعم از درخواس ت کننده و همه افرادی که در س لس لتأییدبرای احراز هویت و  : نکته

 د. از طریق رمز یک بار مصرف اقدام شو  هستند(

از بانک    ایهفقم یک بار به ش  ب؛  و عدم درک ص  یح قوانین الکترونیک،  گذش ته  یهادر ص ورت جمود بر روش -9

 د. نمایمیمراج ه نموده و مدارک را امضا  ، مورد نار

 د. گردمیتسریالت به حساب وی واریز    مستقیماً، همه مراحل تأییدپس از  -10

 د.  گردمیبه صورت آنالین به حساب بانک و تسریالت دهنده واریز ، اقساط تسریالت -11

 ت.  به ل اه در اختیار مدیران عالی کشور اس،  با ذکر جز«یات،  ورامهبدین ترتیب هم

هر ش خص حقیقی و حقوقی )اعم از قوه قض ا«یه و یا دس تگاهرای اجرا«ی دیگر( که الزم اس ت  ،  با ایجاد یک داش بورد

،  رندهیگ  التیبانک و تس ر نیب، در ص ورت بروز هرگونه اختالفد.  ش و میه باش د، بالفاص له مطلع ناارت بر روند داش ت

 د. جلسات مشترک برگزار خواهد ش، ن امورای  هدر راستای کمک به انجام برینت.  اس یقابل بررس  یسوابق به راحت

 پیوگیات  ا ش اات اهتغی  با ا اهسی  ل گات یک -5

خبر    1394/ 12/ 16اس  ت روز   هادادگاه مقابلدر   «ش  رود»و فروش    دیخردر قوه قض  ا«یه، ها پرونده  مش  کالتیکی از 

و با گرفتن پول، ش رادت    س تندیامی  هادر برابر دادگاه گزارش ی را در خص وی ش اهدان دروغین که 1ش بکه  19س اعت  

برخی   ... انگاری« را مطر  کردند از جمله مجازات ش رود دروغین وی »جرم هاراه،  پخش نمود کارش ناس ان؛ دهندمی

در همین رابطه حجت االس  الم کریمی م اون »  کنندمیقوه قض  ا«یه در برابر ش  اهدان دروغین، »اظرار عجز«   مس  ؤولین

برای ش رادت دروغ در م اکم قض ا«ی خبر داد و افزود: وقتی   ایهقض ا«ی قوه قض ا«یه از دریافت پول توس م عدوقت  

. تواند بکندمیدهند قاض ی چکار  میو در قبال دریافت پول ش رادت دروغ    اندهنش س تها  اکنون در کنار دادگس تری ایهعد

کنند و در دادگاه  میوی افزود: وقتی مردم موازین اس  المی را زیر پا گذاش  ته و ش  رود دروغگو را در دادگاه حاض  ر  

باید مردم را آگاه کنند که قس م  ها  رس انه. دهند قاض ی چه کندمیتجدید نار هم باز ش رودی دیگر به دروغ ش رادت  

 1«.دروغ گناه کبیره است و با قسم دروغ ممکن است خون بیگناهی ریخته شود

عات قوه قض  ا«یه دس  تور داد برای  به حهاظت و اطال  ایهر«یس قوه قض  ا«یه با ص  دور بخش  نام  1399فروردین  17در 

در اطراف واحدهای قض ایی حض ور دارند و با دریافت پول یا امتیاز،    ایهش ناس ایی و ت قیب افرادی که به ص ورت حرف

 دهند، اقدام کند.میشرادت کذب ها به عنوان شاهد در پرونده

رارات ش رود و جلوگیری از تبانی و مواض  ه  در چرار بند، ن وه احض ار، اخذ اظ  ایهآیت ا  ر«یس ی با ص دور بخش نام

 را به مراجع قضایی سراسر کشور ابالغ کرد.ها آنرا با طرفین پرونده

اطالعات قوه قض ا«یه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید فناوری  ده اس ت: مرکز آمار و  مآ  هدر بند یک این بخش نام

 مدیریت پرونده قضایی امکان پذیر باشد.کان ثبت مشخصات گواهان در سامانه ام هک 

 
 12/10/1389، "دروغگویی برای امرار م اش! ،بازار داغ خرید و فروش شرود دادگاه" : دهدخبرگزاری مرر،  مرر گزارش می 1
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و دادس راها نس بت به احراز هویت ش رود ت رفه ش ده و درن ها  بند دوم این بخش نامه تص ریح کرده اس ت: قض ات دادگاه

 مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخران سابقه آنان اقدام کنند.

در اثنای ت قیقات یا رس  یدگی فوراً مراتب   در بند س  وم نیز آمده اس  ت: در ص  ورت کش  ف ش  رادت کذب و تبانی

 صورتمجلس و ج یت ت قیب کیهری مرتکبین اقدام الزم م مول گردد.

در بند چرارم نیز ر«یس قوه قض ا«یه دس تور داده اس ت: مرکز حهاظت و اطالعات قوه قض ا«یه ض من مراقبت مس تمر در 

حض ور داش ته    ایهاطراف واحدهای قض ایی به ص ورت حرفاین خص وی، نس بت به ش ناس ایی و م رفی اش خاص ی که در 

 1کنند، اقدام کند.میودر قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شرادت کذب در مراجع قضایی  

روند اجرا«ی پرونده، به صورت الکترونیک واق ی )نه پیشخوان و    و، به درستی اعمال شود،  این بخشنامه 2و  1اگر بند 

رس د و نیازی به نزدیک به ص هر می، امکان تقلب و تخلف،  آن گاه، ..( باش د.ی گزاف و پرینت وهاهزینه کاغذ بیش تر و

 ت.  ورود حهاظت اطالعات و تشکیل پرونده نیس

..( باش د که با اس ت الم کد ملی  .دادس تان و، در اختیار قاض ی )دادیار،  نترانت داخل کش ورای هدر ش بک،  اگر س یس تم موجود

امکان اینکه کس ی بتواند ش اهد ، الکترونیک ثبت ش ودکامالً و ش رادت وی نیز ، س وابق وی بالفاص له دیده ش ود، ش اهد

خوانیم »ناارت بر حس ن اجرای این بخش نامه به میآن چه در پایان ،  در چنین وض  یتید. رومیباش د از بین    ایهحرف

ن فرد  ای هکند ک میباش د« نیز نیازی نیس ت زیرا س یس تم خود مش خص میها  ی اس تانهاس ای کل دادگس تریؤ عرده ر

 د.  شو میو خود بخود حذف ،  هست یا خیر  ایهحرف

قابل ش ناس ا«ی    ایهحرف خص وص اًبه راحتی ش اهدان دروغین و  ، اگر س یس تم جامع »اعتبار س نجی« وجود داش ته باش د

را با روش فنی و متمرکز   مس ألهتوان این میی الکترونیکی فراوان موجود در قوه قض ا«یه، هابا عنایت به س یس تمهس تند 

ری از فض  ای مجازی گیبررهی«، و با  واق »  کیامور به ص  ورت الکترون  یاگر روند اجرا«د. حل کرد، و از ریش  ه برکن

به ورود حهاظت    یازیو ن رس   دیبه ص   هر م کینزد،  و ش   رادت دروغامکان تقلب و تخلف ،  آن گاه،  باش   دآنالین  

..( باش د که با اس ت الم کد . دادس تان و، اری)داد  یقاض    اریدر اخت،  موجود س تمیس    اگر س ت یپرونده ن  لیاطالعات و تش ک

بتواند    یکس   نکهیامکان ا،  ثبت ش ود کیالکترونکامالً   زین یو ش رادت و،  ش ود دهیبالفاص له د یس وابق و،  ش اهد یمل

  ی رؤس ابخش نامه به عرده    نیا ی»ناارت بر حس ن اجرا میخوانمی  انیچه در پا  آنو   رودمی نیباش د از ب  ایهش اهد حرف

  ا یهس ت    ایهفرد حرف نای هکند ک میخود مش خص   س تمیس    رایز  س ت ین یازین زیباش د« نمیها  اس تان  یهایکل دادگس تر

اگر کلیه  د. کنمیرا حل   مس   أله، ین زمان ممکنتردر کوتاه،  و اعتب ار س   نجی قوه  ش   ودمیو خود بخود حذف ،  ریخ

اش  خاص  ی که در یک پرونده دخیل هس  تند، اعم ازخوانده، و خواهان، و وکیل، و ش  اهد، و قاض  ی، و دفتردار، و  

اعتبار آن ش خص را ببیند و  ، همه و همه با کد ملی ثبت ش وند و با زدن کد ملی یک ش خص، دادر و... دار  دفترخانه

، را از واق ی تش خیص داده و با علم و دانش  ایهن فرد در چند پرونده دخیل اس ت به س رعت اش خای حرفای هبداند ک 

 د.  کنمیپذیرش یا رد 

 
 17/01/1399ی، شاهدان پول ییشناسا یبرا   هیبه حهاظت اطالعات قوه قضا«  یسیدستور ر«خبرگزاری تسنیم،  1
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خواهد  می گر،یماه د ایفردا،   ای گر،ید  یس اعت ش انیدهد، امیش رادت   ایهدر پروند 0123456789 یالف با کد مل یآقا

ش رادت داده اس ت، و   ایهفرد در پروند نایهفرمد ک می ،یکد مل  نیبا اس ت الم آنال  یش اهد ش ود، قاض   گرید ایهدر پروند

 د. شرادت ده گرید ندهتواند در پرومین، الف یآقا

 کی ل گات  تبا  ر ه اها  ی ا  ا ئم مال تایوگیپ:  جو ه مو ق

نمونه خارن از قوه قض ا«یه که باعث »پیش گیری« از جرا«م مربوط به »امور  ،  در موارد دیگر نیز وجود دارد مس ألههمین 

،  »بانکداری الکترونیک«، در مواردی که کارها تمام اس تهاده از س یس تم فض ای مجازی والکترونیک ش ده اس ت ، مالی« ش ده

 ت.  ن مرم دست یافته اسای هب

از   ترهیچ جنایتی ش اید اغواکننده، برای مجرمان: آمده اس ت  (1389مرر   19) 2010اکتبر   11در یک گزارش مربوط به 

بدنامی و پاداش مالی سرقت از یک بانک کافی است تا افراد مسلح و حتی  ،  شررت سرقت از بانک وجود نداشته باشد.

نه یا خانه بزر  را انتخاب برخی از س  ارقین خا س  یاس  تمداران را به تالش برای س  رقت از یک بانک ترغیب کند.

  تقریباً انه س ارقان  تأس هم دانند چگونه یک بانک را س رقت کنندمیاین س ارقین از ابتکاری درخش ان تا س اده،  کنندمی

اس هند  2)  2021/ 02/ 20  در تاری 1هرگز بازگردانده نش ده اس ت. هااگرچه بیش تر پول، اندههمیش ه به م اکمه کش انده ش د

س ارق در  4ی اص لی برلین ر  داد و  هااین حادثه در یکی از خیابان،  حمله ش دبه خودرو حامل پول در آلمان  (1399

ان ش ررداری، ابتدا با ش لیک گاز اش ک آور به خودروی حامل پول حمله کردند و با برداش تن م موله آن مأمورپوش ش 

 2و به بیمارستان منتقل شدند. از ص نه گریختند. دو نهر از م افاان خودروی حمل پول مجرو 

بش دت کاهش یافته اس ت و  ، و خودروهای حمل پول  هااز بانکها  گونه س رقت  این،  دلیل کاهش پول نقدهب، در ایران

ص ندوق امانات یا اموالی چون  ها یی که در آنهاکنند به اس تثنای بانکمیاز نگربان مس لح کمتر اس تهاده  ها حتی بانک

به عنوان  ،  بانکداری الکترونیک، موض  وع بس  یاری از جرا«م را منتهی کردهد.  ش  و میطال )بانک کارگش  ا«ی( نگرداری 

 :شودمینمونه چند مورد ذکر 

مردم  جرا«م مرتبم ب ا آن اته اق بیهت د  چ ک وجود ن دارد ک ه  اص   والًامروزه در م  امالت نق د،  ک اهش جرا«م چ ک نق د،   •

این موارد جرا«م چک نقد، )تغییر ارقام، چک بالم ل، س   رقت چک،  بنابر  کنندمیدهند بلکه کارت به کارت میچک ن

   .( موضوع منتهی شده است ...تغییر زمان و ج ل و

 (.که سارقین را تشویق نماید نداردوجود  ها  در بانک  ی)پول فراوان  .ست یبه صرفه نها  مسل انه بانک  سرقت  •

 .، بشدت سخت شده است هاش ب و اشخای، برای جابجا کردن پول در حساب مسؤولینتبانی بین برخی   •

 .که بدزدندپول نقد وجود ندارد  زیادمقدار ی حمل پول، هاکاهش شدید سرقت ماشین •

 (.کندمیمتر صرف دلیل کاهش مصرف، ک ه)ب  .ج ل اسکنا ، بشدت کاهش یافته است  •

  و  ردیبگ یکند تا پولمیمراج ه ن یکس    اص الً  رایرفته اس ت ز نیاز بها  در برابر بانکها فیاز زنان و ض    یریگ   خهت  •

 .و پولش را بگیرند خهتش کنندپس از بیرون آمدن از بانک 

   .و یا کاهش شدید یافته است رفته   نیاز بها مغازه یزن  دخلموضوع   •

 
1 Isider, Check Out The Most Incredible Bank Heists In History, Eric Shafer, WildAmmo.com, Oct 11 2010  

 02/12/1399، به خودرو حامل پول در آلمان یحمله باورنکردنخبر آنالین،  2
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  ن یاز ب، و س رقت اموال فروش ندگان دوره گرد  یریگ  خهت حتی،    و از بانکبانک س رقت پول کس به در حال انتقال به   •

ی بیروده و  ها، س  خت گیریهاهر چند در روش ارا«ه پوز به آنهم پوز دارند  ها  آن  یخوش  بختانه حت رایرفته اس  ت ز

 .غیرعلمی وجود دارد

 د.  که گم شو  ست ین  یهمراه کس یپول رایکردن پول، تمام شده است ز گم •

 .! تمام شده است  به برانه نداشتن پول خوردها  مغازه از سوی  گرفتن مبل     اضافه •

 گرید فوا«د  و  گرانبرا  انبوه سکه و آب کردن آن به عنون فلز  افت دری •

تورمی، قرار بود اس  کنا  جابجا ش  ود و با توجه به کرونا اگر قرار  اگر بانکداری الکترونیک نبود و امروزه در ش  رایم 

ی مس ل انه و با خشونت فراوان  هاقتل به خاطر پول نقد و س رقت ؟ افتادمیچه جرا«می اتهاق ؟  بود اس کنا  تبادل ش ود

ی مختلف  هاس رقت ، که الکترونیک نباش د چه در ایران و چه در خارن از ایران  ایهش د هم اینک در هر مغازمیانجام 

 : شود حتی اگر در ژاپن باشدمیپول نقد وجود دارد که گاه منجر به قتل  

پول  نی  ونیلیم 4.2ش دند و   ی ژاپنباراک یبار در تس وکوبا، اس تان ا یمتص د کیمرد وارد آپارتمان  دو 2020نوامبر   9 در

س  اله گهت که دو مرد که آنرا را  29 تص  دیگزارش داد، م  مبونیش     یس  انک س،یگهته پل به نقد را س  رقت کردند.

 سیبه پل یو.  ش دند  یس اختمان آپارتمان ش رردار کیص بح وارد م ل اقامت خود در  4ش ناخت، حدود س اعت  مین

او را از پش ت   یهامچبا دس تبند   گریکه فرد د یاس تهاده کرد، در حال  کننده حسیافراد از اس ل ه ب  نیاز ا یکیگهت که 

 بسته بود.

پس از رفتن آنرا، مرد موفق  . پول نقد کار خود را آغاز کردند  دنیپرداختند و با دزد  یآپارتمان و  یبه جس تجو   س ارقان

که   یبزند، در حال ادیکمک فر  یاز دوس تانش تما  گرفته و برا  یکیدس ت آورد، با ش ماره  هش د تلهن همراه خود را ب

دانس ته اس ت که در می  یچه کس   نکهیدر مورد ااو از  سیپل  تما  گرفت. سیدوس تش با پل.  بس ته بود  شهنوز دس ت

 1کند.می سؤالپول داشته است   قدر  نیآپارتمان خود ا

  دلیل بهبا خطرات فراوان س رقت خش ن و حتی قتل مواجه خواهد ش د و ، هر ش خص ی پول نقد نگردارد، در ایران نیز

ی جدید هاو روشها داریکالهبرامروزه  د.  کنمیکمتر کس   ی پول نقد نگرداری ، الکترونیک بودن همه نقل و انتقاالت

داری در امور بانکی از طریق فض   ای مجازی« و یا »خالی کردن  کالهبر» مس   ألهجایگزین آن ش   ده اس   ت اما  ، هک

گو«ی این گونه جرا«م، در »بانکداری الکترونیک« به وجود آمده و  ش  ود« که می«، »در تبلیغات، طوری بیان  هاحس  اب

و اینک که مردم از ابزارهای الکترونیک و  ؟  افتادهمینبوده یا بس  یار کم اتهاق  بس  یار فراگیر اس  ت و قبل از آن اص  الً

»آم اره ایی« ب ه مردم و  نم این د، جرا«م افزایش ی افت ه و امنی ت مردم از بین رفت ه اس   ت و  میب انک داری اینترنتی اس   ته اده  

 د. شود که فقم »عیب« را ببیننمی»ارا«ه«   مسؤولین

 در حالی که :

انواع و اقس ام جرا«م مالی و بانکی وجود داش ته اس ت؛ که بس یار فراوان بوده از قبیل  ؛  قبل از الکترونیک ش دن: اوالً •

 ...وج ل اسکنا  و چک ... وها  ج ل، سرقت پول، خهت گیری، سرقت دخل مغازه

بین رفتن یا کاهش   ها، نه تنرا جرا«م مالی افزایش نیافته، بلکه کاهش داش  ته و با ازبا الکترونیک ش  دن تراکنش:  ثانیاً •

 .»موضوع جرم«، »پیشگیری« شده است 

 
1 Japantoday, two men rob bar operator of ¥4.2 mil at his apartment, JST 18 Comments, Nov. 9, 2020 
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پیش گیرنده تواند میبرخی جرا«م اینترنتی و الکترونیک بانکی همانند جرا«م فیزیکی س ابق اس ت و فقم هش یاری مردم 

داری( همانند کالهبرگذارد )چه بر اس  ا  اعتماد یا میاگر فردی رمز بانکی و کارت خود را در اختیار دیگری د. باش   

 ت.  گذاشمیا  خود را در اختیار دیگران ضکسی است که دسته چک سهید ام

ور بانکی  ام هه م نای حمایت از همب،  هاذکر این نکته ض  روری اس  ت که دفاع از س  یس  تم الکترونیک بانک، در خاتمه

« و دیگر امور بانکی وجود دارد ها»ض مانت نامه، ی بانکی از جمله »تس ریالت«های جدی به برخی روندهانقد،  نیس ت 

در خصوی جرا«م بانکی جدیدی در  د.  ش ده که بجای خود الزم اس ت پرداخته ش و و... ها تب یض، مش کالتکه موجب  

داری که در آن زمینه نیز الزم اس  ت اقدامات  کالهبرو ها  اینترنتی و مجازی بوجود آمده از قبیل هک حس  ابش  رایم  

جرا«م ، عملیاتی ش دها  بانک مرکزی برای تراکنش  یوس یلهبهاز زمانی که »رمز یک بار مص رف«    .پیش گیرانه انجام ش ود

پیش گیرانه  ، ی الکترونیک در برابر هر اقدامیهاحلراه، رونیکالکتفناوری  در زمینه  اص والًکاهش چش مگیری داش ت و  

 ت.  پذیرتر از جرا«م فیزیکی اسردگیری آن امکان، ضمن اینکه اگر جرمی اتهاق بیهتد  .است 

 

 بازرسی آنالین »دانش محور« قوه قضائیه بر عملکرد سازمان: بند دوم
تش ویق افراد خدمتگزار و تنبیه اش خای متخلف  ،  قوانین مختلفیکی از وظایف مدیریت عالی قوه قض ا«یه بر حس ب 

ی  هازند از آن جمله »بازرس یمیی مختلهی دس ت  هامدیریت قوه قض ا«یه در راس تای ارزیابی عملکرد به روشاس ت  

امکانات »فض ای امروزه با ها »مدیریت دانش« بر روند پرونده، کافی نیس ت ها  اما این،  «هاس رزده« و یا »ابالغ بخش نامه

 د. تواند در چند مورد اقدامات الزم را انجام دهمیقوه قضا«یه ت.  مجازی« بسیار سریع اس

نارات خود را درباره کارکنان  ، به طوری که همه افراد بتوانند در س یس تم قوه قض ا«یه 1،اش تراک همه مردم در ارزیابی -1

 2»رتبه دهی«، وارد نمایند، سازمانیی  هااداری و قضا«ی و انواع و اقسام پست 

 ی هر شخصهاها از طریق بررسی اتهاقی پروندهارزیابی آنالین دادگاه -2

 ،ا ت دضات ها ابی ا اقاه -1

ی اقداماتی انجام طرفبیو  ییاس تقالل قض ا  ت یبا تقو   ب یدر ترک  تس نجش عملکرد دادگاه و قض ا یممکن برا  یهاراه

 آن ارزیابی موارد زیر است: هدفکه .  شودمی

 ایهحرف  یریادگ ی •

 ییقضا یهاارزش تأیید •

 یمنابع انسان  ت یریمد •

 به موقع بودن، یبا دادرس  یسازگار، یریگ  میتصم  ت یهیک  •

 دادگاه و توس ه سازمان  ت یریمد •

 هااست یبه عموم مردم و توس ه س  ییپاسخگو  •

 
1 Assessment 

2 Ranking 
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کاربرد دارد. تمام   یابیموض وعات مختلف ارز  یدهد که برامیرا نش ان   یابیمختلف ارزش   یهاروش  یمل  یهاگزارش 

و ها قوه قض ا«یه با ارزیابی آنالین پرونده  1تهاوت قا«ل هس تند.  هادادگاه یابیقض ات و ارز  یابیارز  نیب یمل  یهاگزارش

عادالنه یا  ،  ی تجدید نارهااطالعات »نقض احکام« در دادگاهاش  تراک گذاری ؛  ی مش  ابههامقایس  ه آن با دیگر پرونده

 د. را ارزیابی آنالین کنها رشوه گیری و سالمت افراد و همه زمینه، قانونی بودنغیرقانونی و  ، عادالنه بودن احکامغیر

  ظاهت  ل گات یک با دضات ت  اه  ا  اه دا و  دوسله شوم -2

ی مربوطه  هاض ابطین و مجریان و دس تگاه  دس ت بهاجرای احکام  دادرس ی و  ، ش روع پروندهناارت بر مراحل س ه گانه 

 ت.  ن ناارت بر همه مراحل قضا«ی و اداری قوه قضا«یه اسای هکند ک مییکی از نکاتی است که قانون گذار بر آن حکم 

 2( 1396       1400) رانیا یاسالم  یجمرور یو فرهنگ  یاجتماع  ،یقانون برنامه پنجساله ششم توس ه اقتصاد 611  ماده

  ؛ددارمیمقرر 

کارآمد جرت کش ف تخلهات قض ات و    یس امانه بازرس   ن،ینو   یهایاز فناور  یریگ بررهمکلف اس ت با    هیقوه قض ا«

 . دیزمان ممکن برخورد نما نیو در کمتر یرا فراهم نموده و با متخلهان مطابق ضوابم قانون یکارکنان قضا«

نترنتی اس ت که  ای  هبه م نای ش کایت مردم به ص ورت کتبی و مراج ه و تش کیل پرونده نیس ت، بلکه ص ه ،  این س امانه

زیر نار   مستقیماًو همه اجزا  را  ها  تریکالنو  ها  و دادگاهها  هر شخص و یا هر مکان ت ت امر قوه قضا«یه اعم از زندان

پیام برای متخلف    س ری اًمردم قرار دهد تا بالفاص له گزارش نمایند و تمام اتوماتیک به بازرس ان مربوط منتقل ش ود و 

 د.  برود و یا پیگیری قضا«ی شو 

  اظا ماامی  ل گات یک -3

با این قوت و  ،  ناارت مردمی اس  ت امکانی که تا قبل از اینترنت و موبایلیکی از امکانات امروزه، امکان بازرس  ی و  

خدمات را در برترین وجه به مردم در دورترین ها تواند در همه زمینهمیوس  ت، امکان پذیر نبود اما این ابزار ارتباطی، 

نقاط ارا«ه کند مش روط به آن که از »ذهنیت کاغذی« عبور کرده و به مرحله الکترونیک واق ی برس یم و با رعایت س طح  

و اش  خایِ قوه  ها تواند تمامی مکانمیاین روش   .مردمی داش  ته باش  یمکامالً س  واد و فرهنگ مردم، این ناارت را 

 ت.  شده اسها بگذارد اما اشتباهات در سیستمی کردن، موجب شکست این ناارت  مسؤولینرا در دید قضا«یه 

)در دورانی   .مغرض انه ارس ال ش ود  هایگزارشس و  اس تهاده از روش الکترونیک وجود دارد که    احتمالنکه  ایهبا توجه ب

، آن اندهی الکترونیک رس یدهازمانی که به روشوجود داش ت(    همین اش کال نیز  دادندمیکاغذی    هایگزارشکه مردم 

عدم  دلیلبهها  ، ش  کس  ت اندهو موجب ش  کس  ت ناارت مردمی ش  د اندهی کردریزبرنامهها را با ش  رایم و پیچیدگی

در حالی که   انده«ی است که در سر راه گزارش و ناارت گذاشتهاپیچ و خم  سبب بهمردم نیست بلکه عمده آن   آموزش

از روش   تربه مراتب فراوان  ،مغرض  انه  هایگزارشتوانس  تند دریابند که در س  یس  تم کاغذی، میبا نگاه به س  وابق  

 ت.  الکترونیک اس

 
1 Langbroek Philip M., Dijkstra Rachel I., Bozorg Zadeh Kyana, Türk Zübeyir, “Performance 

management of courts and judges: organizational and professional learning versus political 

accountabilities”, 2017, p 311 
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 برم مو ییت  ظاهت  ل گات یک دوه دضائیه -4

طراحی کند   1»کاربر پس ند«ص ه ه س اده  ،  بازرس ی و ش کایات مردمی را در یک درگاه متمرکز،  توانس ت می،  قوه قض ا«یه

به اش خای    مس تقیماًخود را از س راس ر کش ور ارس ال نمایند و   هایگزارشکه همگان، با کمترین دانش حقوقی، بتوانند  

،  و تش کیالت، هر س ازمان و قس متیها  ارجاع تمام الکترونیک و بررس ی ش ود. اما با گس ترش س اختمان، ص ال ذی

ی مختلف قوه  هار پیچ و خم گرفتار ش دند، از م اونت پیش گیری گرفته تا س ازمانرا طراحی نمود و مردم د ایهص ه 

نمونه ناموفق  ، و آن قدر ص ه ات فراوان اس ت که در میان مردم ش ناخته ش ده نیس تند،  قض ا«یه، هرکدام کاری انجام دادند

داند مین، آن را پیدا کندس امانه ش کایات س ازمان بازرس ی اس ت که آن قدر پیچیده اس ت که حتی اگر ش خص ی  ، ناارت

 د. نیازمند دانش حقوقی است آن گاه چه توق ی از مردم است که به آن مراج ه کنن، حتی الهاظ حقوقی آن  .چه کند

  عملکرد  به ش  کایت  زمان طر   در  ؛میش  رروند گرا ؛خوانیممی«  س  امانه گزارش  گران فس  اددر ص  ه ه اول راهنمای »

 ر توجه فرمایید:زی نکات به لطهاً، اطالعات ارا«ه و  اجرایی  یهاسازمان  وها  دستگاه

 یت قانونی مطالب اظرارشده بر عرده شاکی خواهد بود.مسؤولشکایات باید مدلل و مستند باشد. بدیری است   -1

ش   م اره تلهن همراه را وارد نم ایی د ت ا امک ان ارس   ال ک د پیگیری و    حتم اًالزم اس   ت هنگ ام ورود اطالع ات خود،    -2

  و  ی مراحل مختلف رس یدگی به ش کایت به ش ما فراهم گردد. الزم به ذکر اس ت در نگرداری ش ماره پیگیریرس اناطالع

 .باشید داشته را الزم  توجه و دقت  دیگران به آن  افشای عدم

و مؤسسات  ها  قانون تشکیل سازمان، شکایاتی قابل رسیدگی است که در خصوی عملکرد شرکت   2بر اسا  ماده  -3

یی که تمام یا قس متی ازس رمایه یا س رام آنان های عام المنه ه و س ازمانهای دولتی و یا مؤس س ات و ش رکت هاو ارگان

 نماید، باشد.میرت یا کمک  مت لق به دولت است یا دولت بن وی از ان ا  بر آنرا ناا

و نرادهای زیر در صالحیت سازمان بازرسی کل کشور نبوده و این سازمان  ها  رسیدگی به شکایات وارده از سازمان -4

  ش  اکی  الذکر،  ذیل  حقوقی و حقیقی اش  خای امکان رس  یدگی به آن را ندارد. بدیری اس  ت در ص  ورت ش  کایت از

 :نماید مراج ه صال ذی قضایی و  حقوقی  مراجع به  بایست می

 رسیدگی به شکایت از اشخای حقیقی و حقوقی غیردولتی• 

 شکایت از مراجع قضایی• 

 شکایت از دیوان عدالت اداری• 

 شکایات مربوط به گران فروشی• 

رس یدگی به ش کایات از روند انتخابات ریاس ت جمروری، مجلس ش ورای اس المی و خبرگان رهبری و ش وراهای  • 

 می شرر و روستااسال

ی هاهیأت،  هاقانون ش ررداری 100ی مالیاتی، ماده  هااعتراض به تص میمات و آرا  مراجع غیرقض ا«ی نایر کمیس یون• 

 حل اختالف کارگری

 رسیدگی به تخلهات مطبوعاتی •

 رسیدگی به تصمیمات شورای عالی انقالب فرهنگی• 

 و یا رد صالحیت کاندیداها تأییدرسیدگی به تصمیمات شورای نگربان در زمینه • 
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 رسیدگی به تصمیمات دیوان م اسبات کشور• 

 و ناایر آن کار  درخواست  و مالی  یهاکمک مساعدت، وام، مطالبه• 

 .بود نخواهد پذیر امکان آن  به رسیدگی  شکایت،  مورد  مرجع دقیق ذکر عدم  درصورت• 

بایس ت از مراجع ذیربم، به میچنانچه مرجع مورد ش کایت از یک مورد بیش تر باش د )دو یا س ه یا چرار مورد( ش اکی  • 

 صورت جداگانه در قالب چند طرفیت شکایت نماید.

 مگر داد نخواهد اثر  ترتیب   ش ده ارس ال به س امانه رس یدگی به ش کایات قبالًس یس تم به طور خودکار به ش کایاتی که • 

 .نمایید  خودداری تکراری  شکایات ارسال از لذا باشد،  داشته تهاوت  قبلی  شکایت   با  موضوع  اینکه

بایس  ت جرت ثبت با عنوان ش  کایت، فردی به میچنانچه ش  کایتی توس  م جم ی از اش  خای حقیقی مطر  گردد  • 

 نه ان، مشخصات فردی خود را مرقوم نماید.نمایندگی ذی

 ارا«ه  با  مربوطه  ش رکت   نماینده ب نوان  فردی یا  مدیرعامل(  خص وص ی)  دولتیغیر  حقوقی  یهاش رکت   درخص وی *

 .گردد  واقع  بررسی مورد تا مطر  را  خود  شکایت  تواندمی  کامل مشخصات

را مطال ه   بایس ت در ارا«ه ش کایت مورد توجه قرار داد«می»نکاتی که   توانید فایلمیت بیش تر ادر ص ورت نیاز به اطالع

 فرمایید.

مورد اس  تقبال قرار نخواهد  طب اًکه  اندهش  ود در این بازرس  ی آنالین، آن قدر ش  رایم گذاش  تمیهمانگونه که مالحاه 

که فقم  اندهارجاع داد مورد توجه قرار داد«  ت یدر ارا«ه ش   کا  س   ت یبامیکه   ی»نکاتگرفت در این مطلب ش   ما را به 

 ن تقسیم بندی توجه فرما«ید:ای هی حقوقی است بهاخود نیازمند تخصصها خواندن آن

به آنرا در   یدگ یکه رس    یاتیش کا،  باش دمیکل کش ور   یس ازمان بازرس    ت یبه آنرا در ص الح  یدگ یکه رس    یاتیش کا

نکه بدانند  ایهدانند چه رس د بمیچند نهر از مردم واژه »ص الحیت« را  1.باش دمیکل کش ور ن  یس ازمان بازرس    ت یص الح

ش وید که مردم میوارد عباراتی  ؟ کنیدمیزمانی که بر روی هرکدام کلیک    وظا«ف س ازمان بازرس ی چیس ت؟،  طبق قانون

ش ود تا مردم نتوانند ناارت خویش را بر ادارات و قض ات اعمال  میش وند و این روش اش تباه، موجب  میعادی متوجه ن

 د.  کنن

 هتش صریح  ظاهت  ل گات یک -5

این مش کل اس ت، قوه قض ا«یه، در »درگاه واحد الکترونیک« یک »ص ه ه   حلراهبرای مردم تنرا    هاگزارشس رل گیری  

داش ته باش د، پس از ش کایت یا گزارش  ،  حقوقی و به زبان عامه مردمغیربا عبارات  ، س اده« ش کایات و گزارش گران فس اد

به ، ی الزم داردهرگونه بررس   ی و پیگیر،  هرکدام، تهکیک کند،  یا با قض   ات ارجاع انس   انی،  را اتوماتیکها  آن، مردم

،  به دس تگاه اجرا«ی مربوط،  حس ب ص الحیت ، مرتبم با قوه قض ا«یهغیر  هایگزارشحتی  ،  مربوطه ارجاع ش ود  مس ؤول

 د.  ارسال و پیگیری شو 

س یار س اده بوده و برای همگان قابل اس تهاده  بص ه ه یک پارچه و س راس ری قوه قض ا«یه در س ایت اص لی ایجاد ش ود که  

 د:کمترین دانش حقوقی نداشته باشد و موارد زیر عملی شو باشد ونیاز به 

 
 باشد رسیدگی به آنرا در صالحیت سازمان بازرسی کل کشور نمی شکایاتی که ، سازمان بازرسی کل کشور 1
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دارای کد و...  ها  ، زندانهاتریکالنو قض  ا«ی، ها  دولتی و ش  ررداریغیراکن کش  وری و لش  کری و دولتی و ام  هکلی –1

توان از کدپس تی اس تهاده کرد و بالفاص له عملیاتی نمود( و این کد در جلوی درب همه آن اماکن نص ب ش ود  میبش وند )

 د.  برای تسریل گزارش وجود داشته باش  «بارکد»و یا  1»کیو آر کد«و 

 د. در یک جدول انتخابی برای مردم باش، هاو زیر مجموعهها همچنین لیست آن سازمان

 .قرار گیردها کلیه اشخای دارای یک کد مست ار شوند که روی میز آن –2

بدون اص طالحات    و ی که مردم متوجه بش وندص ورتس اده به کامالً  مردمی به ص ورت    هایگزارشص ه ه ورود   –3

 د. خای باش

)در تجربیات عملی مردم به ص   ورت کامل   .فیلدها بدون اجبار به پر کردن مش   خص   ات گزارش دهنده باش   د –4

 (  .نویسندمی

حقوقی کرده و به بندی طبقهمردمی را   هایگزارشن  ای هس  یس  تم اتوماتیک یا تیم مجازی وجودداش  ته باش  د ک  –5

..( ارجاع  .ص ورت الکترونیک، با زدن یک تیک، به مقام ص الح )دادس تان، حهاظت قوه، س ازمان بازرس ی، ش ررس تان و

 .شود

 د.  در کمترین زمان ممکن، بازخورد به فردی که از او شکایت شده یا شاکی داده شو  -6

در این ص ورت حتی الزم نیس ت طبق قانون برای اثبات جرم، پرونده تش کیل ش ود زیرا همان تذکری که به فرد متخلف  

 (.)تجربه موفق در ایران وجود دارد .شود« و خود را کنترل کندمیشود، موجب خواهد شد تا بداند »دیده میداده 

توانند با ارس ال کدهای س اده از میها اهد داش ت زیرا آنی هوش مند در برخی از مردم، مش کلی نخو هانداش تن موبایل

 د. اقدام نماینها ی م مولی و یا از طریق کافی نت هاطریق موبایل

 

 وثائق و کفالت الکترونیک  بند سوم:
دادگاه یا  موارد آن پیچیده و به ص  ورت دس  تی و با مراج ه به ،  امروزه برای موارد فراوانی وثیقه یا کهیل الزم اس  ت 

ی س الم امکان انجام امور در هااز یک س و انس ان،  دارد  ایهبس یار پیچید ، فرآیندگذاش تن وثیقه و فک آن،  بازپرس ی اس ت 

، وثیقه قالبی و یا کهیل مج ول،  با ج ل اس ناد،  ایهداران و مجرمان حرفکالهبر،  و از دیگر س وی،  ندارندرا زمان کوتاه  

قوه قض   ا«ی ه الزام بر تغییر روش ب ه تم ام ،  دهن د در ح الی ک ه بر اس   ا  قوانینمیآورن د و زن دانی ی ا مترم را فراری می

 د. الکترونیک دار

 دجام  ل گات یک شر  هت ر تثییه قذ هت ت  ا ا شر  تثییه -1

اس  ت و یا م کومی که برای مرخص  ی ، وثیقه و کهالت برای مترم در افزایش زندانیان و س  ردرگمی مردم نقش دارد

آن پیچیده اس  ت و ارزیابی اموال و وثیقه   فرآیندبیرون برود و انواع دیگری که در حین و پس ازدادرس  ی وجود دارد 

دارد وثیقه گذاری  ایهآزاد کردن وثیقه خود پروس   ، پایان پذیرفت   مس  ألهدس  تی اس  ت و پس از آن که   گذاری عمدتاً

ک برای مترمان و یا مرخص ی زندان و آزادس ازی س ریع آن وثا«ق، پس از اتمام کار، به ص ورت  س ریع و دقیق الکترونی

الکترونیک باش د   واق اًص ددرص د الکترونیک امکان پذیر اس ت زمانی که س ندیت اس ناد الکترونیک پذیرفته ش ود و اس ناد 

ی  هاد و س ند وی بالفاص له از س وی س ازمانقبول نمای دتوانمیاز راه دور ،  نیازی به حض ور وثیقه گذار یا کهیل نیس ت 
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و با    رفتهمربوط از جمله »س ازمان ثبت« مورد ارزیابی قرار گیرد و س وابق این فرد و این ملک مورد ارزیابی دقیق قرار گ 

زمانی که  ،  در پایان کار هم،  از بین برود و مردم کمتر زندانی ش  وند  وثیقه پذیرفته ش  ود و ج ل وثا«ق،  چند دقیقه وقت 

  از س وی بالفاص له با یک تیک ،  رفع اترام ش د یا زندانی وی پایان یافت ، زندانی به زندان بازگش ت یا از س وی دادر 

 د. وثیقه آزاد گردد و نیازی به رفت و آمد برای آزاد سازی سند نباش،  مربوط مأمور

کتاب دقیق امکان پذیر اس ت این امر موجب   و با حس اب و، در پذیرش کهالت آنالین بدون نیاز به مراج ه مس ألههمین 

ی مختلف از هاگردد و توانمندی فنی آن در کش ور و س یس تمکاهش زمان دادرس ی و عملیاتی ش دن س ریع حکم می

« و هماهنگی اداری اس  ت و حتی خود قوه  مس  ألهی اطالعاتی فراهم اس  ت و فقم نیازمند »فرم ص   یح  هاجمله بانک

کهیل را بپذیرد ، تواند این اقدامات را انجام دهد و در کس ری از ثانیهمی،  س وابق اعتبار س نجی را داش ته باش داگر ،  قض ا«یه

رود و  میی س اعات ت طیل از بین هااعزام به زندان، در چنین وض  یتی، یا نپذیرد بدون آن که نیازی به حض ور وی باش د

هیچ زمان ت طیلی   اص والًقابل انجام اس ت و ، س اعت از ش بانه روزدر هر ،  بودن تمامی ش  ب قض ا«ی x  7 24 دلیل به

و یاخرید و  ها  و یا ثبت نام دانش  گاهها  دریافت و پرداخت پول از بانک،  گونه که س  ی س  ال قبل  هماند.  وجود ندار

، در آینده نزدیکاما  ،  پردازی اس  ت رؤیان هم  ای  هش  اید تص  ور ش  ود ک ، یا پردازی بودؤ ر،  فروش کاالها در ایام ت طیل

 ت. راهی جز این وجود ندارد و قابل انجام اس

 دا و   لز م دجا ز  ط بات  م ک -2

هرچند در آن ،  قانون گذار الزام نموده اس  ت تا س  ازمان ثبت اس  ناد را به ص  ورت انالین در اختیار دادرس  ان قرار دهد

یکی از فوا«د آن »وثیقه آنالین« اس ت و فوا«د  ،  قانونی انجام ش وددس تور   س خنی از وثیقه گذاری نش ده اس ت اما اگر این

 ت.  دیگری نیز خواهد داش

احکام ص ادر   یو کاهش اطاله در اجرا یو اس ت کام قراردادها، کاهش اطاله دادرس    ت یحقوق مالک  نیتض م  یدر راس تا

 االجرا :  الزم یو مهاد اسناد رسم  هاشده دادگاه

کان  ام هک  دینما جادیا  کیالکترون  ایهقانون برنامه س   امان  یس   ال دوم اجرا انیمکلف اس   ت تا پا  هیقوه قض   ا« -الف

  رم یعل صال  در خصوی اموال اشخای م کومذی یمراجع قضا« ازیو برخم به است المات مورد ن  یفور  ییپاسخگو 

  ق یاز طر هیقوه قض ا« سیر« میو ت ت ناارت مس تق  هیقوه قض ا« یبه طور متمرکز برا  (و یا مترمین و یا مدعیان اعس ار)

اموال   فیفراهم ش ود تا توق  رمیم کوم عل یو حقوق یقیاموال اش خای حق یاطالعات  یهابانک  هیبرخم به کل یدس ترس  

مانند در مورد اموال اش  خای دارند،   یکه به هر ن و اطالعات ی. تمام مراج ردیمزبور به س  رعت و س  رولت انجام گ 

س ازمان بور  و اوراق برادار،   ،یانتاام  یروین ،یاتی، س ازمان امور مالهایس ازمان ثبت اس ناد و امالک کش ور، ش رردار

مشاوران امالک مکلهند  هیات اد یری)کد( رهگ  و سامانه شناسه  یو اعتبار یو مؤسسات مال  هابانک  هیو کل  یبانک مرکز

 ینوع نقل و انتقال ب د رراجع به آنرا و ه راتییتغ  هیاطالعات خود در مورد اموال مت لق به اش خای مذکور و کل  هیکل

س  امانه مذکور قابل دس  تر  باش  د، در  قیاز طر ی( و آننیاطالعات به ص  ورت برخم )آنال نای هک   یآنرا را، به ن و 

 قرار دهند.   هیقوه قضا«  اریاخت

  ه قو  سیقض ات منص وب ر« تأییدبا   ًص رفاًم رمانه اس ت و بندی طبقه یس امانه دارا نیا قیاز طر  یدس ترس  اطالعات قابل  

آنان   اریدر اخت یمراجع اجراکننده مهاد اسناد رسم  ای  یمراجع اجراکننده رأ ایصالح  یبه درخواست مراجع قضا« هیقضا«

 نیاس ت که ظرف مدت ش ش ماه پس از الزم االجرا  ش دن ا  اینامهآیینبند به موجب   نیا  ین وه اجرا  .ردیگ میقرار 
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و   یاطالعات و امور اقتص ادفناوری  ارتباطات و   ،یدادگس تر یهاخانهوزارت یو با همکار هیقوه قض ا«  لهیقانون به وس  

 رسد. می رانیوز هیأت  ب یو به تصو   هیتر ییدارا

کردن   کیالکترون  یالزم برا یقانون برنامه اقدامات قانون یسال اول اجرا انیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پا -ب

 را انجام دهد.  یمهاد اسناد رسم  یاجرا یهافرآیند

ش  ده مت رد س  ند و پس از وص  ول مطالبات   فیاز م ل اموال توق ًص  رفاًمهاد اس  ناد الزم االجرا    یاجرا  نهیهز -پ

 گردد.  میثبت وصول   یاجرا  لهیسند، به وس لهمت رد

( قانون ثبت اس  ناد و امالک مص  وب 131بر ماده ) رتی( در بخش مغا117قانون برنامه بند )پ( ماده ) یطول اجرا در

 و تبصره آن حاکم است.    1310/ 12/ 26

 مدیریت دانش بر ابعاد پرونده : دوم مبحث

 مدیریت دانش بر »حق وکیل«: بند اول
»حق« هر ش رروندی اس ت که هرچند در اس ناد »حقوق بش ر« بر  ، ور حقوقی و کیهریام هداش تن وکیل برای رس یدگی ب

در دادگاه مطر  ش ده اس ت اما مس ا«ل حقوقی به س ادگی نیس ت  ، آن در روند دادرس ی و پس از دادخواس ت یا دس تگیری

به راحتی بتوانند خود را ، ی دیگرهاحتی اقش ار با دانش و تخص ص در زمینه، همه مردم،  قوانین و ابالغ آنکه با مطال ه  

 دینما  جادیرا ا یفراوان  التیتس ر وکالمردم به   یدس ترس   یبرا  اس ت  مکلف  )به م نای عام( دولت ،  نیاز« بداننداز آن »بی

 د. مردم توان دفاع از خودشان را ندارنهمه  رایز

مردم بس یاری از  رایز  ندینما جادیای التیتس ر وکالبه ، طرفین یدس ترس    یمکلهند برا  هادولت   1،ایهدر حقوق بش ر روی

 نیبر هم  2.ش ده اس ت  تأکیددر قانون اس اس ی جمروری اس المی بر حق داش تن وکیل،    توان دفاع از خودش ان را ندارند

  ی کنند که مردم به راحت جادیرا ا  ینترنتیا التیتس  رگس  ترش داده و  را  وکالت  توانمیبا اس  تهاده از اینترنت،  اس  ا ،  

ب ه   ادث ه ب ا تخص   ص و رزوم ه ق اب ل اطمین ان،ح  و    هر مبل   یهر موض   وع و برا  یرا در هرکج ا برا  وکیلیبتوانن د هر  

، موفق  هادر دادگاهها  ، نمونه دفاعیات آنوکالی  هاداش تن دیتابیستواند با  میاین کار   اورندیوجه به دس ت ب  نیترس رل

 د. دهند، وکالت را در دستر  مردم قرار دامیرنک مردمی که نمره . . . ، وهایا ناموفق بودن آن

حمایت از  هبها بر اس ا  قانون و الزام آنها  توان به ص ورت ش هاف و علنی، انتخاب آنمیحتی درباره وکیل تس خیری، 

ی مخالهت با  به م نا،  وکالدر یا قوه قض  ا«یه و حاکمیت  که دخالت دولت   میتوجه داش  ته باش   د. را عملی کرها پرونده

 
 در خصوی حق وکیل آمده است :  و سیاسی  مدنی  حقوق  المللیبین  میثاق 14 ماده در 1

 :را خواهد داشت ذیل  هایتضمین  حق   الاقل  کامل  بشود با تساوی  جرمی ارتکاب  به  مترم هر کس

 شود.  شود مطلعمی  داده او نسبت  به که  اترامی و علل او بهرمد از نوع که زبانی  به  تهصیل  و به  وقت اسرع  در   الف

 باشد.  خود داشته  منتخب  با وکیل  خود و ارتباط دفاع  تریه  برای کافی  و تسریالت    وقت ب

 بشود. او قضاوت درباره  تأخیر غیرموجه    بدون ن

  به   وکیل داشتن  باشد حق   نداشته  وکیل که کند و در صورتی خود از خود دفاع  منتخب  وکیل  وسیله  حاضر بشود و شخصاً یا به  در م اکمه د   

عجز او از   ر ص ورتد بش ود که  ت یین  او وکیلی  رأس اً برای دادگاه اقتض ا  نماید از طرف  دادگس تری  مص الح  که  ش ود و در مواردی داده  او اطالع

 .نخواهد داشت  ایهزینه  الوکالهحق   پرداخت

ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداش ته باش ند باید در همه دادگاه:  اص ل س ی و پنجم 2

 برای آنرا امکانات ت یین وکیل فراهم گردد.
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  ی هادانش گاه نالیالت ص  همچنانکه فارغ  .، نیس ت که همه افراد کارمند دولت باش ندآن  اس تقالل وکیل نیس ت و به م نای

بلکه دولت با تس ریل دس ترس ی به وکیل، زمینه   رندیبگ  میتوانند تص ممیاز دولت   یهس تند که جدا یافراد مس تقل یدولت

 د. نمایمیدادرسی عادالنه را ایجاد  

 ت  ا ت یل اه   ا  م ر ب اه ماه  -1

این حق مطلع حین و پس از دادرس ی بس یاری از مردم از ،  قبل،  ی دادگس تریوکالدر خص وی »حق دس ترس ی« به 

کنند در حالی که اس ناد حقوق  میی س نگین وکالت، از آن خودداری  هاهزینه  دلیلبهدانند و یا مینیس تند و ارزش آن را ن

 د. دارن تأکیددر دادرسی ،  بر این حق،  بشری و قانون اساسی

مش خص نیس ت بر همین ها ورودی پروندهوجود ندارد همچنان که ت داد دقیق  ها در پرونده وکالآمار قط ی از حض ور  

اعداد گوناگونی آمده ، مختلف  مس  ؤولینآمار اندکی دارد و در س  خنان ،  ی مردم از امکان قانونی وکیلمندبرره،  اس  ا 

  ل یدر م اکم با حض ور وک ها درص د پرونده 10:  گهت   اس کودا سیر«  1.ندارند  لیوک  ییقض ا یهادرص د پرونده 95:  اس ت 

  ل یاز وک   ییقض ا یهادرص د پرونده 15در  تنرا:  گهت  اس تان زنجان  یدادگس تر یوکالکانون   سیر«  2.ش ودمی  یبررس  

   3.شودمیاستهاده  

 «  ا طا ق  ضات مجااتلیحق ت دس یل » -2

 . اندهبرخی از اندیشمندان اجباری شدن وکیل را پیگیری کرد،  حلراهبرای  

ی حقوقی برای  هابرش تی با اش اره به چرایی اس تهاده نکردن از مش اوره  بازنش س ته دانش گاه ش ریدامیرحس ین آبادی، اس تاد  

دانند مراج ه به میفرهنگی و اجتماعی اس ت و مردم ن مس ألهن موض وع یک ایهانتأس هگوید: ممیی قض ایی  هاپرونده

ی بس یار  هاهمین دلیل اغلب مردم حتی در پروندهگذار اس ت به تأثیربه حقوق قانونی ش ان ها وکیل چقدر در رس یدن آن

  وکال ی  هاکانون ش ان دفاع کنند.توانند از حقمیکنند در دادگاه  میگیرند و تص ور میمرم و س خت هم از وکیل کمک ن

اکنون به انه تتأس   ه، اما ماندهی مختلف پیش   نراد کردهارا به دولت ها  بارها و بارها طر  اجباری بودن وکیل در دادگاه

 4جایی نرسیده است.

بر اس ا   ها آنبندی  طبقهقس مت وکیل و قوانین و  ، اما نیازی به اجبار نیس ت اگر در س یس تم جامع قض ا«ی الکترونیک

 د.  مکان و انواع و اقسام دیگر مشخص باشد آن گاه مردم خود انتخاب خواهند کر،  قیمت ،  موضوع

 5.مشابه زیر است   وکالی مختلهی در مورد هاطبقه بندی

  ل ی وک  -وصول مطالبات  لیوک   -یعدالت ادار  وانید  لیوک   -یشرردار  لیوک   -یهریک   لیوک  -یملک  لیوک   -خانواده  لیوک 

  ل ی  وک           -ایهان  ی  را  میجرا  لی  وک   -ثب ت احوال  لی  وک   -یثبت  لی  وک   -یب انک  لی  وک   -یتج ار  لی  وک   -المل لبینحقوق  

  ل ی وک  -یاراض    لیوک  -هید  لیوک   -یدادگاه ناامو دادس را   لیوک   -ت یروحان  ژهیدادگاه وو  دادس را   لیوک  -دادگاه انقالب

 
 25/10/1398،  ندارند!  لی وک  ییقضا  یهادرصد پرونده  95ی،  ساز فرهنگ   ازمندی ها؛ نوکال در پروندهاز    استهاده،  نیقد  آنال  یلیت ل  یخبر  گاهیپا1

 06/12/1396، شود یم یبررس لی ها در م اکم با حضور وکدرصد پرونده 10 اسکودا: سیر«خبرگزاری فار ،  2

دا«م    تیم روم   /شودیاستهاده م  لیاز وک   ییقضا  یهادرصد پرونده  15در    تنرا  استان زنجان:  یدادگستر   یوکالکانون    سیر«خبرگزاری فار ،    3

 05/12/1397، از وکالت لی وک کی

 25/10/1398،  ندارند!  لیوک   ییقضا  یها درصد پرونده  95ی،  سازفرهنگ   ازمندیها؛ ن وکال در پروندهاز    استهاده،  نیقد  آنال  یلیت ل   یخبر   گاهیپا  4

 سایت وکالت آنالین  5
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  ل ی  وک          -قرارداد  لی  وک   -ک ار، ک ارگر و ک ارفرم ا  یدع او  لی  وک   -تص   ادف  لی  وک   -م هیب  لی  وک   -ارث  لی  وک   -یگمرک 

  ل ی وک   -یو اقتص اد یمال میجرا  لیوک   -یاتیمال  لیوک   -یپزش ک  لیوک  -مواد مخدر  لیوک   -یفکر  ت یمالک  لیوک - یداور

 ایهانیرا  میل جرایوک   -یمانکاریپ  یدعاو  لیوک   -نهت و گاز  یدعاو  لیوک   مراجرت

هوش مندانه مردم را هدایت نماید و  کامالً  تقس یم ش ود و ، ی مختلفهاتواند به ش اخهمیهمچنین هرکدام از موارد فوق  

با  ، وکالنماید و آن گاه  بندی طبقه،  و مش   اورین را حتی در م له و روس   تاها وکال،  جغرافیاییی  هابر اس   ا  مکان

 د.  ترین قیمت در دستر  خواهند بو ارزان

تص دی گری  ،  ثانیاًدر اختیار مردم قرار دهد   بایداین خدمت را مجاناً اوالًنکته مرم قابل توجه آن اس ت که قوه قض ا«یه  

بر روی این ها  قرار دهد تا انواع س  یس  تمها  در اختیار همه پلت فرم1»ای پی آی«  را به ص  ورتها  دیتابیسننماید بلکه  

 د. نوشته شو ها  دیتا

هر   یرا در هرکجا برا  یبتوانند هر کس   یکند که مردم به راحت جادیرا ا  ینترنتیا التیاس ا  الزم اس ت تس ر نیبر هم

ی رسمی وکالی رساناطالع ،  وکالایجاد امکان دسترسی به   اورندیوجه به دس ت ب  نیترهر مبل  به س رل یموض وع و برا

آگاهی  ، ی مس تقلوکال، گس ترش گزینش  هیقوه قض ا«  یمش اوران حقوقاعالم اس امی و رزومه  ،  هادادگس تری با رزومه آن

ی جرت مش اوره با فارغ الت ص یالن حقوق یا وکالت  رس اناطالعکانات ام هو ارا«،  رس انی به مردم در جرت انواع وکیل

اگر چنین  .  اس ت اتهاقی از وظا«هی اس ت که در »حق دس ترس ی« بر عرده قوه قض ا«یه )بخش ی از دولت به م نای عام( 

در  وکالحض ور  ،  نیس ت بلکه بانیاز به تغییر قوانین  ،  آنالین ش ود  وکالوجود داش ته باش د و کل امور قرارداد با   ایهس امان

که به آن توجه  ، تواند پیش گیری از وقوع جرم و تخلف داش ته باش دمی، کنندمیقراردادهایی که مردم با یکدیگر من قد  

 د.  شو میفراوان  مشکالتشود و موجب درگیری و  میشود و قراردادهای بدون دانش من قد مین

ض  روری اس  ت حتی در خص  وی قرارداد  و... وکیل در بس  تن هرنوع قراردادی اعم از خرید و فروش وش  راکت  

، دهن د )م انن د وک ال ت در خری د و فروش منزل و خودرو( در بس   ی اری مواقعمیی ع امی ک ه مردم ب ه دیگری  ه اوک ال ت 

کمتری    مش   کالتبا ، ق دان کمک بگیرندی حقو وکالوکالت تامه بال عزل و با متون بس   یار پیچیده اس   ت که اگر از 

ت را داش ته باش د و  س ؤاالی آنالین و پاس   به  هاآموزش -1  ؛قوه قض ا«یه الزم اس ت ،  در این زمینهد.  مواجه خواهند ش  

ی ت املی آنالین« ش  ود و اش  خای حقیقی و  هادر »فرم کل قراردادها، در درجه باالتر -2ی کامل بنماید و رس  اناطالع

آن را با  ، نموده و همه اطراف یک قرارداد  2با طرف قرارداد ،و وکیل گهتگو ،  با موبایل یا رایانه ش  خص  ی خود،  حقوقی

»س ند  ،  کلیه قراردادهای بزر  و کوچک، بدین ترتیب د.  تیک زده و همان امض ا  م س وب ش و ، اس تاندارد مش خص

 د.  شو میخارن ، آن مشکالتالکترونیک رسمی« خواهند شد و از »اسناد عادی« و 

 ملاضرت دضائی  ل گات یک  -3

و مرکز مش اوره و انواع و   وکالو کانون    قض ا«یهباش د و قوه    کیبه ص ورت الکترون  ییقض ا  ض دتکه م ا یص ورت در

 نیا  یمختلف برا  رس اخت یز نیبا چندتمام الکترونیک اینترنتی،    س امانه کیدر دادرس ی،  مس ألهنرادهای درگیر با  اقس ام  

و به همه  دنقاط کشور بر نیتا دورتر  یرا در جرت رفع اطاله دادرس یحقوق م اضدت  توانمیکار کنند ها  گونه مشاوره

 
1 API Application Programming Interface   
2 Chat 
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ن ص ورت که  ای هب عمل کند  کیمش اوره اس تات  یهانهیتواند در زممیس امانه   نیعادالنه داد ا  یبه دادرس    یافراد دس ترس  

 د.  ، در اختیار افراد باشهای آن در رابطه با جز«یات پروندههاشده و پاس بندی طبقهت،  سؤاالپرسش به 

 یکیارجاع به  بالفاص له  را مطر  نموده و    شیخو  س ؤالنهر  کیکه    یچت روم داش ته باش د به ص ورت تواندیم نیهمچن

 در  .داش ته باش د  یریو تص و   یش روع به مذاکره مکتوب، ص وت  ،داز افراد متخص ص در همان رش ته ش ود و به ل اه با فر

و در هر س اعت از ش بانه روز  س ت ین نهیزم  نیفراوان در ا  یهانهیبه مکان خای و دفاتر خای و هز  ازیص ورت ن نیا

 د. نشو  یطوالن  یسامانه در دستر  خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد تا دادرس نیا

 تایت الت دسخدوا   بااال ه   -4

  ل ی که مجازات آن به حس ب قانون، قص ای نهس، اعدام، رجم و حبس ابد اس ت، چنانچه مترم ش خص اً وک   یجرا«م در

  ا یعهت که مترم از حض  ور   یمناف میاس  ت مگر در خص  وی جرا یاو الزام یبرا  یریتس  خ  لیوک  نییت  دیننما یم رف

 امتناع ورزد.  لیوک  یم رف

نکرده باش د   یم رف  لیاس ت که مترم، ش خص اً وک   یدر موارد یریتس خ  لیوک  نییالزام دادگاه در ت  نیمب  رالذکریاخ تبص ره

از   اص والًاینکه از   اس ت که طبق قانون مجازات آن قص ای نهس، اعدام، رجم و حبس ابد باش د.  یو آن در مورد جرا«م

یا قتل یا تجاوز به عنف و  کالن ی  هاداریکالهبرجرا«م س نگین همانند   خص وص اًجرمی مرتکب ش ده   واق اًش خص ی که  

، توان دفاع کرد یا در ت ارض با دیگر حقوق بشر است مطلبی است که باید به آن پرداخت در هر صورتمیها  امثال آن

 ت. «ی الزم اسهاوکیل ت یینی یا تسخیری در چنین پرونده،  طبق قانون

 (ت)دا ها ا ی ییت الت دل:  لف

  ی از اص  اب دعوا برا  کیکه هر    ش ودیاطالق م  یبه وکالتش ود، یگهته م زین یکه به آن وکالت قرارداد ینییت   وکالت 

به عدالت   مؤثر یاز دس  ترس     انیاز مش  تر  یاریبس     .کنندیاعطا م  یدادگس  تر  لیآن به وک  ب یدعوا و ت ق  یدفاع و اقامه

توس م  »ها  هیکه رو  ندیگو می  علناًاس ت. قض ات برجس ته اکنون    شیموض وع در حال افزا نیاز ا  یم روم هس تند. آگاه

را که مردم به  یزیاست. به طور خالصه آنرا چ دهیچیو پ یطوالن، نهیپرهز  اریو بس،  «ش ده است   یطراح وکال  یبرا وکال

  1دهند.مین لیدارند ت و  ازیآن ن

ی نی اینکه هر وکیلی تا کنون چند پرونده داش ته و مبال  آن و یا جرا«م آن ، آنالین ش ود  وکالاگر چنانچه اعتبارس نجی  

اعتبارس نجی  ، مش خص گردد و در دس تر  همه مردم باش دها و پیروزی یا ش کس ت آن وکیل در پرونده، ش ودبندی طبقه

 د. در مسا«ل مختلف یاری نمای  ایهی حرفوکالتواند مردم را در یافتن می  وکالاین 

 یت الت  دفاد: ا

اما بس یاری از مراج ه    بس تگان خود انجام دهند یبرا  وکالتوانند با اجازه کانون  میدارند    یکه اطالعات حقوق  یاش خاص  

دادخواس  ت و همه روند آن از جمله »وکالت در دادگاه«  اگر س  یس  تم  ،  از این حق آگاهی ندارند،  هاکنندگان به دادگاه

توان به همه مردم اطالع میآن گاه به راحتی  ، آنالین ش ود،  ی مرتبمهاو اطالعات فارغ الت ص یالن رش ته،  آنالین ش ود

ی از گونه نباش  د که اش  خای فراوان توانند وکالت را برعرده بگیرند و اینمیها  داد که کدام اش  خای در بس  تگان آن

 د. م روم شون،  داشتن وکیل

 
1  HiiL trend report 2016, “ODR and the Courts: The promise of 100% access to justice?”,  ODR Online 

Dispute Resolution, 2016, p 12-71 
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پروانه  یوکالت دارند ول یبرا  یکه م لومات کاف  یاش  خاص    «1315» اس  ا  ماده دو اقانون وکالت مص  وب س  ال بر

  ی و س بب  ینس ب  ش اوندانیخو  یاز کانون برا «یوکالت اتهاق»توانند در س ال س ه مرتبه با گرفتن جواز  میوکالت ندارند  

  1378/ 03/ 03  در ت اری   )موق ت(  یص   دور جواز وک ال ت اته اق  ن ام هنییآ  خود ت ا درج ه دوم از طبق ه س   وم وک ال ت کنن د.

تواند به می، کاغذی و با ارا«ه مدارک فراوان اس ت این موارد و کل پروس هکامالً در آن روند وکالت اتهای ، تص ویب ش د

نباش د و از طریق س یس تم در  وکالص ورت آنالین انجام ش ود و نیازی به رفت و آمد و ارا«ه مدارک فیزیکی به کانون  

 د. انجام شو  فرآیندکل  ، یک فرم ت املی

 تضلیت   و ی چیست؟ج : 

مصوب   یدادگستر  یوکالاستقالل کانون     هیال 22ماده   زیو به تجو  1315قانون وکالت مصوب سال  2ماده   یاجرا در

و اعالم  نییت  ریو ش را«م درخواس ت آن، ض وابم ز یامور مربوط به ص دور جواز وکالت اتهاق  میو بمناور تنا 1333

 :گرددیم

کامل خود   یب مل آمده و در آن ض من م رف  یتوس م ش خص متقاض    دیبا یدرخواس ت اخذ جواز وکالت اتهاق -1  ماده

  ا یموکل   یمش خص ات کامل و نش انه، یمؤثر در قض    یاحتمال لیجرات و دال ریو س ا اتیو تجرب  التیت ص   زانیو اعالم م

ع  دار دفاعرده ایقرار اس ت طر  نموده و    یتقاض  که م  یمش خص ات موض وع زیمورد نار و درجه قرابت آنان و ن  نیموکل

  وکال درخواس ت آن را در دفتر کانون   لیکرده و پس از امض ا  ذ  وس ت یاز آن ش ود را اعالم و مدارک مورد اس تناد را پ

 .دیثبت نما

 شود:  میتسل وکالبه کانون   زین ریمصدق مدارک ز  یفتوکپ دیبا، یاتهاق  وکالت   جواز  صدور  درخواست  همراه به –2 ماده

 و دو قط ه عکس. یلیمدرک ت ص  نیشناسنامه و آخر  ی( فتوکپالف

 .1315قانون وکالت مصوب  2و مدارک مثبته قرابت وفق ماده    نیموکل ایشناسنامه موکل    ی( فتوکپب

از دفاتر   یکی ایض ا  موکل توس م کانون و  امهش ده( ک  هی)بش ر  فرم تر وکال( اص ل درخواس ت موکل ب نوان کانون  ن

 شده باشد.  یگواه یاسناد رسم

 طر  شده  یآن نسبت به دعاو  یدگ یدر مورد مشخصات پرونده و وقت رس یمرجع قضا«  یگواه ای  هی( اخطارد

 .باشندیم ههیکه مشمول خدمت ناام وظ  یانیمتقاض یدا«م برا  ت یم اف ایخدمت   انیکارت پا  ی( فتوکپه

 .ست یقابل استرداد ن  یصورت چهی به  فوق مدارک  – تبصره

قاعده در مورد    نیش ود و ا میو تس ل هیدرخواس ت جداگانه با ض ما«م کامل تر دیبا یهر مورد وکالت اتهاق  برای  – 3  ماده

  وکال کانون   صیبه تش خ نکهیخواهد ش د مگر ا  ت یرعا زیش ده باش د ن  لیمرتبم تش ک یچند دعو  ایکه از دو  یها«پرونده

 نباشد.  یرورمدارک و مستندات و اطالعات ض  ایتکرار اصل تقاضا 

و   یتوان عمل  یبمناور بررس     یپس از احراز ش  را«م، اختبار یجواز وکالت اتهاق  انیاز متقاض    تواندیکانون م -4  ماده

 صیبه تش خ  اریدر اخت  یمتقاض    ت یاعالم ش ده ب مل آورد و ص دور جواز وکالت منوط به موفق  یدفاع از دعو  یتجرب

 ست.وکالکانون  

قانون وص ول    3( ماده10که در فراز )ه( بند ) الیآن، مبل  ده هزار ر  دیتمد ای یص دور جواز وکالت اتهاق  یبرا -5  ماده

  ده یمقرر گرد یاس  الم  یمجلس ش  ورا  28/ 12/ 1373مص  وبن،  یدولت و مص  رف آن در موارد م   یاز درآمدها  یبرخ

 .گرددیاست تمبر الصاق و ابطال م

 مسترد نخواهد شد. یصورت  چهی به  مذکور مبل  – تبصره
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 1.دیرس  ب یتبصره به تصو  2ماده و  6در  نامهنییآ نیا -6  ماده

 د. ی صددرصد الکترونیک انجام شو هانیاز به مراج ه و با روشبدون ، تواند برخممین موارد  ایههم

 یت الت ملاضرد: ا

پس از  زیکانون ن. کند یم اض دت  لیدرخواس ت وک  وکالتواند از کانون  مینداش ته باش د  یه فرد تمکن مالک   یص ورت در

اس ت که بض اعت و    یمخص وی کس انل،  ینوع وک  نیا. کندیم  یم رف یبه و یم اض دت  لیوک ،  یمتقاض    می، ش رایبررس  

  حق   نیت  ت عن او  یوجر  چیه  اف ت ی  حق در  یدتم  اض      لی  ن دارن د؛ چرا ک ه وک   لی  گرفتن وک   یبرا،  یک اف  یتوان م ال

در این زمینه نیز نکات فراوانی   2.ندارد شیاز موکل خو  یدادرس  تمبر  نهیهز  یرا به اس تثنا  رهیالوکاله و غ  المش اوره، حق

توان  میهس  ت ازجمله ادعای اعس  ار در پرداخت هزینه وکیل که بررس  ی آن را با اعتبارس  نجی بیان کردیم و به ل اه  

نیز   وکال، نی ازمن داس   ت که وکی ل م  اض   دتی در اختیار وی قرار گیرد و نکته دوم اینکه   اًقن ش   خص واای  هفرمی د ک  

اعتبار  ، ن تکلیف قانونی عمل نمایند و با رتبه بندی نتایج دادگاه و ارزیابی توس  م خود مردمایهتوانند با نام دقیق بمی

 د. ت آنالین انجام شو به صور، آنان افزایش یا کاهش یابد همچنین کل درخواست وکیل م اضدتی

 ت یل دسخیات ت ملاضردی اه حق  لو الهمر ا ت        : ه 

  ای هش ده و کاربران نیازی به پرداخت هیچ هزین تأمینحق الوکاله وکیل تس خیری از بودجه دادگس تری  نکه  ایهبا توجه ب

ش ود. در ص ورت مالی بودن پرونده میحق الوکاله وکیل م اض دتی به دو ص ورت م اس به و  بابت آن نخواهند داش ت. 

این ص  ورت از غیرآمیز بودن پرونده از درآمدهای موکل اخذ خواهد ش  د و در حقوقی این حق در ص  ورت موفقیت 

د. س یس تم باش د و اختالفی هم پدید نیایرونیک در تتواند تمام الکمین موارد ایهکلی  3ش ود.می تأمین وکالجانب کانون  

مجبور به اس تهاده از این امکان  ها  مدیریت ش ود که دادگاهکامالً  س امانه    یوس یلهبهتواند می اجباری بودن وکیل تس خیری

 د.برای مترمین باشد و تمامی قوانی در آن رعایت شود و وکیل تسخیری ارزیابی مستمر شو 

  

 »کارشناسان دادگستری«مدیریت دانش بر : بند دوم
نقش بسیار مرمی در تشخیص موضوع دارند تا احکام عادالنه ،  ی مختلفهای دادگستری در همه زمینهکارش ناسان رسم

در پرونده الکترونیک باش د    مس تقیماًکه اگر الکترونیک و  از آنراس ت    یکی زین سیپلص  نه تص ادف   یبرا.  ص ادر ش ود

اس  ت که در موارد مختلف از  یکارش  نا  رس  م  یقانون  یپزش  ک  نیهمچنت. بس  یاری از مهاس  د از بین خواهد رف

 د.  استهاده کر یبه صورت رسم  یرسمغیرکارشناسان  

  ل گات یک مر ا ت ا  شِ  اهش اسا  ا اقسگات حله ه -1

کانون  ،  در وض  یت کنونی،  حض ور کارش ناس ان در یک پرونده اس ت ، هایکی از ض روریات رس یدگی عادالنه به پرونده

و عدم ها ان ص اری کردن کارش ناس ی پرونده، اما در عمل  .این مرم را بر عرده دارند،  یدادگس تر یکارش ناس ان رس م

د و  ش و میتبانی و جرا«م مختلف  موجب  ،  برخی کارش ناس ان  از س ویمنص هانه غیرکارش ناس ی  ،  همه کارش ناس انارجاع به 

 ت.  بسیار سخت اس، ناارت

 
 سایت اختبار  1

 09/10/1397، وکالت در دادگاه  انواعسایت دادورزیار،  2

 05/09/2020، ست؟یچ یو م اضدت یر یتسخ  لیتهاوت وک  ،سایت مؤسسه حقوقی صاحب اندیشه 3
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 دهیبه س ؤال درباره پد  پاس  در  1399 ریت 10  یاس تان خراس ان رض و   یدادگس تر  یم اون امور اجتماع  یمرتض و  ریام

از  یاز ش  مار م دودها  نراد  یتوان کتمان کرد که برخمیگهت: ن  یدادگس  تر  یهایکارش  ناس    یدر برخ یان ص  ارطلب

اص ال  آن اقدام   یبرا یاس الم  یدر مجلس ش ورا  دیاص ال  دارد و با به ازیموض وع ن  نیکنند؛ امیکارش ناس ان اس تهاده  

س امانه    اندازی با راه  رض وی کرد: در خراس ان  انیانجام ش ده اس ت، ب  نهیزم نیکه در ا  ییهایریگیبا اش اره به پ یو  کرد.

  . میش د، حل کردمیمختلف   یهاکارش ناس ان رش ته  یان ص ار  یرکارگی را که منجر به به یمش کالتاز  یبخش    ،دهی نوبت 

ان ص ار از  دیبا  یکارش ناس ان دادگس تر  یرکارگی اس تهاده و به نهیدرزم نکهیبر ا  تأکیدبا    رض وی خراس ان  یدادگس تر م اون

 فرآیندکه   میکرد تأکید یدولت  یهابه همه کارش ناس ان ش اغل در مجموعه  ایهدر بخش نام نیبرود، متذکر ش د: همچن نیب

ش ان  ایهآن چ 1انجام دهند. یو ادار کاری  س اعت  از  ب د  رجوع، ابمناس ب به ارب  گویی پاس    یخود را برا  یکارش ناس  

ادامه دارد و مش کل را حل   1399اس ت که وجود داش ته و همچنان در س ال همان س یس تم کاغذی  ،  بیان کرده اس ت 

و    و ارجاع مش خص  کیالکترون س تمیس   درد. اجرا  را حل کن مش کالتتواند مین، بخش نامه و حتی قانون، نخواهد کرد

در  تک تک آنرا را  توانیم  ثانیاًرا به کار گرفت و   یتوان کارش  ناس  ان فراوانمی اوالً، به کارش  ناس  ان مختلف اتهاقی

پرونده آنرا را در همه  یو تمام هقرار داد  یمورد بررس     س  وابق کاری  ثالثاًتخص  ص خای، بالفاص  له ش  ناس  ا«ی کرد 

،  اگر ناس الم رفتار کنند رایز کندمورد دقت قرار داد تا مجبور باش ند به س المت رفتار   اندهکه انجام داد  ییهایکارش ناس  

 د.  واقع شو  زین یهریک  ب یو چه بسا ت ت ت ق ،گردندمیمشخص شده و از چرخه خارن  

 نیآنچه در عمل خواهد بود ا هتدیاتهاق بها پروندهدر همه  یواق   کیتمام الکترون،  تخص  یص کارش  ناس  اناگر روند  

  ن ی ترخود را در کوتاه  رکا  س ری اًقرار خواهند گرفت و مجبورند که    یقدق و  ایهناارت ل ااس ت که کارش ناس ان مورد 

گذاری ش  ود به که باید قیمت   ایهخانه و کارخان،  ملک، به عنوان مثالد.  انجام دهبا درس  تی و بدون تبانی زمان ممکن 

مش خص  تقریباًقیمت    «هادر »اش تراک گذاری دیتابیس؛  ش ودمیص ورت اتهاقی توس م س یس تم به یک کارش نا  ارجاع  

تر  میعل،  هاتوان همان را به ص ورت اتهاقی به کارش نا  دیگری نیز ارجاع داد و با مقایس ه قیمت می،  با این حال،  اس ت 

 د. رسیدگی کر

  ی ص ورتدر همه موض وعات مختلف به  قیش هاف و دقکامالً  را   یتوان کارش ناس ان دادگس ترمی کیالکتروندر س امانه  

توان به میها س وابق آنرا در پرونده یداش ته باش ند و با نگه داش تن تمام  یدس ترس  ها کرد که همگان به آن یبندطبقه

و   یابیان ص ار کارش ناس ان را ش کس ت و به طور مثال در ارز توانمیپرونده س ابقه آنرا پرداخت عالوه بر آنکه   یابیارز

  ب، یترت  نیبد .که در ص  ورت لزوم کار را به آنان ارجاع داد  وجود داردفرد متخص  ص    هاس  اختمان، ده  مت یق میتقو 

  تن را بدون در نار گرفها به ص ورت عادالنه پرونده تواندیم افزارنرم رایکار کند ز  یبا افراد خاص  فقم  تواندیدادگاه نم

نار   ،( ارجاع دهد و پس از آنکه کارش نا ی)رندوم یبه کارش نا  مورد نار به ص ورت اتهاق یش خص    قیو س ال  قیعال

آن  یمنه ایواگذار نموده و در سوابق فرد به صورت مثبت    یعلم یابیبه ارز زیرا ن  هینار نیخود را در سامانه ارا«ه داد ا

 .دیرا درن نما

و مورد   ندینما نییواحد ت  100آن را   مت یس   اختمان مراج ه کند و ق  کی  مت یق یابیارز  یبرا یادر پرونده یاگر فرد

 نیکه در گذش ته، کدام کارش نا  ا  دیتوان فرممیو ارجاعات نها بودن پرونده  یکاغذ  ت یدر وض   ؛اعتراض واقع ش ود

 
 10/04/1399، یرفع ان صار کارشناسان دادگستر یبرا  دهی سامانه نوبت اندازی راهسایت شررآرانیوز،  1
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داشت   زیگذشته ن یهاپرونده  رفرد د نیا  یسوابق یتوان تماممیبالفاصله  کیالکترون  ستمیموارد را داشته است اما در س

  ا یفرد دوم  ردیالف قرار بگ یآقا  یو کارش ناس    یابیارز یبر رو  یاگر اعتراض    ت یوض   نیدر ا .قرار داد یو مورد بررس  

. فراوان دارد  یبررس     ت یفاحش داش  ت قابل  رتیش  ود و اگر مغامیدرن  زیرفتند نارات آنرا ن  یابیارز یکه برا  یس  وم

و س وابق آنرا  رندیگ میکه بخواهند  یمیوجود داش ته باش د کارش ناس ان هرگونه تص م  یکاغذ وندکه ر یتا زمان  نیبنابرا

و قانون    ثاقیش ود، اهداف م کیکه تمام الکترون  یخواهد بود و در ص ورت  یقابل دس ترس  غیر  یکاغذ یهادر پرونده زین

 د. خواهد ش کترینزد ت یقیعادالنه« به حق  یدر »دسترس  یاساس

 ت قذ هت  موه پزش ی دا و ی به بخش خصوصی -2

 1( 1396       1400) رانیا یاسالم  یجمرور یو فرهنگ  یاجتماع  ،یقانون برنامه پنجساله ششم توس ه اقتصاد 113  ماده

و   یدولت  یهادس  تگاه ازیمورد ن  یقانون  یکش  ور مجاز اس  ت خدمات پزش  ک یقانون  یس  ازمان پزش  کد. دارمیمقرر 

( قانون  1مذکور در ماده ) فیاز وظا ی، مردم و بخش   هامهیب ،یو درمان یص   یمراکز تش  خ  ،یعموم  ینرادها  ،یردولتیغ

( قانون مذکور را با  1( ماده )1موارد موض وع بند)  یبه اس تثنا  1372/ 4/ 27کش ور مص وب   یقانون یس ازمان پزش ک  لیتش ک

 . دیخواهند شد واگذار نما نییمناور ت  نایهم تمد که ب یاعمال ناارت کامل به گروه پزشک

  ی و کارش ناس    یقانون یاظرارنار در امور پزش کدارد »میمقرر   کش ور یقانون  یس ازمان پزش ک لیقانون تش ک 1ماده   1بند 

 یی«قضا صال یبه دستور مراجع ذ  یکینیو پاراکل  یشگاهیآزما و انجام امور  یآن، کالبدشکاف

ی  ها مراکز جراحی و آزمایشگاه،  هابیمارستان، سال 30با گذشت  ، 1372تواند تغییر کند زیرا بر خالف سال میاین ماده 

ی دادرس ی را کاهش دهد و  هاتوان بس یاری از هزینهمیها  ی از آنمندبررهفوق تخص ص ی در کش ور ایجاد ش ده که با  

ترین مکان و یا به ص ورت اتهاقی تواند به نزدیکمیزمان را کوتاه کرد ض من اینکه ارجاعات با س یس تم تمام الکترونیک  

نیازی به قانون جدید نباش  د  ، و واگذاری به مردم در قوانین دیگرباش  د ش  اید با تکیه بر دس  تورات الکترونیک ش  دن 

 د.  صورت گیر،  همچنین ناارت کامل بر روند این مراکز در همه کشور از طریق الکترونیک

 قو ،ی  وت  ل گات یک -3

،  اثبات فوت یو برا  ردندا یارزش   ی در تش کیل پروندهدولت یاس ت که اس ناد رس مگواهی فوت   هیدر قض   گریمرم د نکته

و  فوت   یگواه، همه جا از ش خص  وکه فرد فوت کرده اس ت   ش رادت دهندرفته و در آنجا   یش اهد به دفاتر اس ناد رس م

به ص  ورت   اندتو میدر رابطه با اعالم فوت   اوالًاس  ت که  یدر حال نید انکنمید و آن را برابر اص  ل  نخواهمی  یفتوکپ

کند در س ربر   میفوت اقدام   یگواه یکه برا یپزش کهم اینک    .ش ودپزش کان ثبت    یوس یلهبه کیدرص د الکترون 100

که رجیس تر  خودش    لیرا انجام دهد در موبا  یکار  نیچن نکهیا  یبه جا  س دینو می  ی یا وزارت برداش ت قانون یپزش ک

اگر    .ردیقرار گ   ربمیادارات و مراکز ذ  هیکل  اریاخت دراز همانجا و  س ازمان مرتبم نماید سیتابیوارد داطالعات را ، ش ده

در   اثت ان ص ار ور  ی مختلف از جملههاگواهیآنگاه   ،ش ود  کیدرص د الکترون 100فوت    یکه گواه هتدیب یاتهاق  نیچن

 ت. حل اختالف قابل انجام اس  یدر شورا  یکیزیبه حضور ف ازیبدون ن ین زمان ممکن،ترکوتاه

 
 16/01/1396(؛ مصوب 1396 1400) رانیا یاسالم  یجمرور یو فرهنگ یاجتماع ،یبرنامه پنج ساله ششم توس ه اقتصاد قانون 1



196 

و مطر  ش ده   کیآنچه که عنوان الکترون  س ت ااص ل   «کاغذ»  یکنون  ت یکه در وض   نیمرم اس ت ا  اریآنچه که بس    اص والً

 یمجاز  یاس تهاده اش تباه از فض ا یبه م نا نیو ا  ردیگ می  نت یاس ت که مجدداً آن را پر  ییکاغذها نیاس ت اس کن هم

 ت.  اس

 

 بازپرسی و بازجوئی و شهود آنالین: بند سوم
قانون آیین دادرس ی کیهری   659و  175خاس تگاه قانونی اس تهاده از وید«وکنهرانس در برگزاری جلس ات دادگاه به مواد 

 گردد.میباز   ایهی مخابراتی و رایانهااستهاده از سامانه نامهآیین 25و همچنین ماده  

و مخابراتی، از قبیل    ایهی( رایانهای )س یس تمهاری تص ریح دارد: اس تهاده از س امانهقانون آیین دادرس ی کیه 175ماده  

نگار )ایمیل(، ارتباط تص ویری از راه دور، نمابر و تلهن، برای طر  ش کایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احض ار مترم،  پیام

 1درسی الکترونیکی بالمانع است.ابالغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دا

کنهرانس و   د«و یو  یهاس امانه  یریبه کارگ »  یکیالکترون یمس لح و دادرس    یروهایجرا«م ن  یدادرس    نییقانون آ 659  ماده

  ی نارات کارش ناس    ایاخذ ش رادت از ش رود    ،یاز اص  اب دعو  قیارتباطات الکترونیکی به مناور ت ق  یهاس امانه  ریس ا

 2« .ردیاعتبار اظرارات فرد مورد نار و ثبت مطمئن سوابق صورت پذ  ت،یمجاز است که احراز هو  یدر صورت

در ص  ورت  دارد: »میمقرر   1395/ 05/ 25ی مص  وب مخابرات ای  ایهانیرا  یهان وه اس  تهاده از س  امانه نامهآیین 25 ماده

تواند تمام یا بخش ی از موض وع نیابت را مانند ت قیق از اص  اب دعوا،  میفراهم بودن امکانات الزم، مقام نیابت دهنده 

اخذ ش رادت ش رود و نارات کارش ناس ی و س ایر مواردی که به موجب قانون مجاز اس ت، از طریق ارتباط تص ویری یا  

به   (س امانه مدیریت پرونده قض ایی)  درخواس ت این ارتباط از طریق س مپ ص وتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد.  

 گیرد.میواحد قضایی ارسال و انجام آن با ناارت مرجع مجری نیابت صورت  

     انجام ت قیقات از طریق ارتباط تص ویری یا ص وتی یا الکترونیکی از راه دور در ص ورتمجلس قید و انطباق  تبص ره

 3شود.میاظرارات با مندرجات صورتمجلس توسم مقام قضایی و منشی تصدیق 

ده اس ت  ش   تأکیدهمچنان ص ورتجلس ه دس تی و کاغذی  ، هرچند ص در ماده بس یار مترقی و الکترونیک اس ت اما در تبص ره

، با تیک زدن مطمئن،  در حالی که هر یک از اص  اب دعوی و بازپر  و دادس تان و دادر  و ش رود و همه اش خای

قابل پیگیری اس ت و در پرونده ها ض ا ام هو ص ورتمجلس تمام الکترونیک خواهند داش ت که هم  کنندمی  تأییدجلس ه را 

متادیتا  ، اگر ص ورتمجلس،  قابل دس ترس ی خواهد بود،  ش ود و نقش یک ش خص در هزاران پروندهمیهر ش خص ی درن  

 د.  باش

 برهده ا ر  یا  ت حضوه اها اقاه  -1

ض  ابطین قض  ا«ی و همراهی آنان در جلس  ات دادگاه بوده که موجب    از س  وییکی از امور قض  ا«ی بدرقه زندانیان 

ین انتاامی تغییراتی ص ورت گرفته که از چه کس ی  مأمورایگاه  جش ده و بارها در روش این امر و میفراوانی  مش کالت

 
قانون    ،یجمرور   استیر  یو مقررات م اونت حقوق  نیو انتشار قوان  حیتنق   ن،یو مقررات م اونت تدو  نیقوان  یعموم  یرساناطالع  یمل  گاهیپا  1

 1392 مصوبی هر یک یدادرس نییآ

 08/07/1393مصوب:  یکیالکترون یمسلح و دادرس یروهای جرا«م ن یدادرس نییآ قانون 2

 24/05/1395ی مصوب مخابرات ایای رایانه یهانامه ن وه استهاده از سامانهآیین های مجلس شورای اسالمی،سایت مرکز پژوهش 3
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بیش تری داش ته باش ند و  اش راف  ها  دس تور بگیرند و زیر مجموعه کدام نراد باش ند حتی پلیس قض ا«ی تش کیل ش د تا دادگاه

تص  ور برخی   که به م ول ش  د، یانتاام یرویبه ن ییقض  ا سیوپل یژاندارمر  ،یش  رربان  فیوظا1369س  ال  در  مجدداً

 شد: یدادرسی هاطال دیباعث تشد ریز لیدالاین اقدام به ، حقوقدانان

 نیدر عزل و نصب ضابط ییعدم دخالت دستگاه قضا -1

 مدون و هدفمندی هعدم وجود برنام -2

 ییقضادستورات   یاجرا  یبرا یانتاام نیمأمورو الزم   یکاف آموزشعدم  -3

 آنرا  از سویبودجه   ب یبه خاطر تصو  هیبه قوه مجر  قضا«یهقوه  دیشد  یوابستگ -4

 1.میدر کشف جرا یض ف عملکرد دستگاه انتاام -5

  ل گات یک بااپاسی ت  حضاه ش وا  -2

از جمله بازپرس  ی از ،  اس  ت ها الکترونیک ش  دن اقدامات دادرس  ی در پرونده، ی کاهش زمان دادرس  یهایکی از راه

مت دد برای اش خای و اطاله دادرس ی   مش کالتکه در روش قدیمی آن موجب  ،  هازندانیان و یا احض ار ش رود در دادگاه

ای که در ش رری دیگر اس ت بدون نیاز به حمل و  ابلیت آن را دارد که از زندانیق،  اینک با امکانات الکترونیک، ش دمی

بازجو«ی یا بازپرس ی نمود یا ش اهدی که در ،  بر خمکامالً  به ص ورت  و... فرار و هزینه و زمان   احتمالنقل و نگربان و 

 د. شرری دیگر است با ابزار الکترونیک اینگونه شرادت خود را ارا«ه نمای

 گات ت ا گا ما    موها  یاا   مو ل  بز م به ا اسا  ت  -3

و در دورترین نقاط بر عملکرد دادرس  ان ها تا آخرین ردهها و بازپرس  یها  ناارت عالی قوه قض  ا«یه بر روند بازجو«ی

 د.  شو می)دادیار بازپر  دادستان ر«یس دادگاه ( امکان پذیر 

قاض  ی یزدی به طور آنالین از مترمی که در زندان  ، گزارش ش  د 1396برمن  28در ش  نبه   از راه دور  پرس  یبازاولین 

پی برد یکی از مترمان ت ت  ایهبررس ی پروند  یزد، در جریان2دادگاه کیهری 101قاض ی ش  به  اراک بود، بازجویی کرد

بازجویی از این .  ش ودمیقبل به اترام دیگری در اراک دس تگیر ش ده و در زندان این ش رر نگرداری ها ت قیب، از مدت

شد تا از او ت قیق شود اما انتقال میمترم در پرونده جدید ضروری بود و او باید هر طور که شده از اراک به یزد منتقل 

این کار هم هزینه زیادی به همراه داش ت و هم ممکن .  زیادی را به همراه داش ت  مش کالتاین زندانی از اراک به یزد 

در این شرایم، قاضی پرونده تصمیم  . ان فرار کندمأموررای او بیهتد یا حتی اینکه بتواند از دست  بود در بین راه اتهاقی ب

نو اس  تهاده کند و به جای انتقال مترم از اراک به یزد با اس  تهاده از وید«وکنهرانس از راه دور از او    ایهگرفت از ش  یو 

 . بازجویی کند

ک ه ب ه اتر ام نگر داری مواد مخ در زن دانی اس   ت ب ه م  ل م  اکم ه منتق ل   س   ال ه را50ان ب درق ه زن دان مترم  م أموروقتی  

ای که قرار  او وقتی متوجه ش  د قاض  ی. کرد به جز دادگاهی که آنالین باش  دمیکردند او فکر همه جور دادگاهی را می

ها  کرد مثل همه دادگاهمیگوید: »مترم فکر میعس گری در این باره  . اس ت از او بازجویی کند در یزد اس ت، مت جب ش د

ان او را به س  الن کنهرانس منتقل کردند و قاض  ی را در مأمورش  ود اما وقتی  مینش  یند و از او ت قیق میمقابل قاض  ی 

برگزار ش  د و  ها  رویش دید، خیلی ت جب کرد.« اما این م اکمه جالب با همه تش  ریهات م مول در دادگاهمانیتور روبه

 
  1389، "راهکارهای مقابله با آنعلل اطاله دادرسی و "، وکالت آنالینسایت  1
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گوید همه چیز عادی بود: »قاضی، پرونده مترم را از طریق  میی استان مرکزی  هاروابم عمومی زندان  مسؤولر که آنطو 

قاض ی همه تش ریهات  .  کردمیدید و مترم هم قاض ی را از طریق مانیتوری که روش ن بود، نگاه  میدوربینی که ما داش تیم  

مترم نیز به تک تک س ؤاالت جواب  .  ترام و س ؤاالتش را مطر  کردقض ایی را که الزم بود انجام داد و به مترم تهریم ا

 دقیقه طول کشید.«20ن م اکمه حدود  ایهداد ک 

 . علت آن بود که یک قاض  ی به ابزار الکترونیک اعتقاد داش  ت اما اکثریت قض  ات و بازپرس  ان به آن اعتقادی نداش  تند

.  ای اس ت که به طور آنالین از مترم بازجویی کردیزد، همان قاض یدادگاه کیهری یک اس تان 101زاده، ر«یس ش  به فال 

 او در گهت وگو با همشرری جز«یات بیشتری از این بازجویی جالب را بازگو کرد.

 چه ضرورتی باعث شد از بازجویی آنالین استهاده کنید؟-

و هزینه و زمان زیادی ص رف ش ود؟  ش ود چه لزومی دارد که برای انتقال امیوقتی مترمی در اس تان دیگری نگرداری  -

کانات بازجویی  امهان بدرقه را تردید کند؛ به همین دلیل وقتی متوجه شدیم ک مأمورممکن است در راه خطراتی مترم و 

 ن کار گرفتیم.ایهبه صورت آنالین وجود دارد، تصمیم ب

 تان رسید؟این ایده چطور به ذهن -

کنن د، چرا م ا این ک ار را نکنیم؟ در موادی از ق انون آیین مییش   رفت ه اس   ته اده  وقتی در هم ه ج ا از امک ان ات روز و پ  -

یکی از این . دادرس ی کیهری، قانونگذار این اختیار را به قض ات داده تا در مواردی از وس ایل الکترونیکی اس تهاده کنند

 موارد، بازجویی با استهاده از وید«وکنهرانس است.

 کنید؟میاگر مترم از پاس  به سؤاالت شما طهره برود، چه   ایهدر چنین شیو  -

ان بدرقه زندان حض ور دارند و هم ص دا و هم تص ویر مترم به ص ورت آنالین برای  مأموردر جایی که مترم قرار دارد،  -

ض ور ان حمأمورمترم در پاس   دادن به س ؤاالت آزاد اس ت اما اگر مش کل خاص ی اتهاق بیهتد،  .  ش ودمیقض ات پخش  

 ت.  این روش سرعت گرف  که کرونا فراگیر شد و اجباراً 1399اما از این شیوه استقبال فراوان نشد تا سال  1دارند.

 باا وئی       ت س ر ت  س اا  مضاء  -4

یا  ؟ امض ا  م مولی؟  اثر انگش ت ؟ امض ای الکترونیک؟  برای س ندیت اس ناد الکترونیک در بازپرس ی آنالین چه باید کرد

، جمود بر اله اظ و م ان دن در ظ اهر عب ارات و ع دم پ ذیرش تغییر  مس   أل ه، در می ان برخی حقوق دان ان؟  ایهزدن تی ک رای ان  

همچنان امض ا  و اثر انگش ت  ، اثر انگش ت را منس و  کرد،  با قانونی نمودن امض ا ،  عادت اس ت حتی زمانی که قانون

  . کنندمیرا مطر   مسألههمین ، ی از راه دورهاسات دادگاهگیرند و اینک نیز درباره گرفتن امضا  برای صورتجلمی

  یی که در زندان اراک بود، بازجو  یاز مترم  نیطور آنالبه زد،یاستان   کی یهریدادگاه ک  101ش به   سیزاده، ر«فال آقای 

در پایان بازجویی یا    م موالًگیرد »میقرار   س ؤالمورد ،  در خص وی امض ا  ص ورتجلس ه، اما همین قاض ی نواندیش، کرد

ش ما در بازجویی آنالین چطور از مترم امض ا   . را امض ا کنند  ایهم اکمه، مترم و حاض ران در جلس ه باید ص ورتجلس  

آنرا ش ده اس ت؛ یکی از بینی  پیشبرای این کار هم راهکارهای مختلهی »: داردمیاظرار   س ؤالن  ایه« در پاس   بگرفتید؟

 « راهکار دیگر هم ارسال صورتجلسه به زندان م ل نگرداری مترم برای امضاست..  استهاده از امضای الکترونیکی است 

 
 28/11/1396، کرد ییکه در زندان اراک بود، بازجو یاز مترم نیطور آنالبه یزدی یجالب، قاض یاتهاق  در ،از راه دور ییبازجوهمشرری،   1
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و  ،  توانند این روش کاغذی را کنار بگذارندمیدانند و نمیهمچنان کاغذ را، اص ل ، ایش ان به مانند بس یاری از قض ات

ض ای الکترونیکی )به م نای روش خای اس تهاده از س خت افزار  امهنیازی ب، الکترونیکتوجه ندارند که برای س ندیت  

هرگز عملی  ،  قابل اجرا  نبوده و لذا در ایران اص والًنیس ت و ، ش ودمیکه از آن با عنوان توکن نیز نام برده   مخص وی(

  ، از دیگر سوی .  ندارد، اثبات سندیت ش ود و ارزش حقوقی خاصی در میاز آن اس تهاده ن،  نش د و در بس یاری از کش ورها

 .منتهی است  طب اً،  نیازی به متن کاغذی نبوده و امضا  فیزیکی،  در یک سیستم الکترونیک واق ی

ش ود و آن میدر همان دوربین باز  ،  اگر س ندیت اس ناد الکترونیک بخوبی درک ش ود، پرونده الکترونیک مترم یا ش اکی

الکترونیک همواره »مطمئن« خواهد بود و قابل اثبات اس  ت و همان امض  ا  کامالً  زند و این س  ند می« تأییدفرد »تیک 

اگر اص رار بر   همچنینآورتر اس ت.  ض من این که فیلم س خنان مترم از هر امض ایی مس تندتر و یقینت.  دیجیتال واق ی اس  

 .و امضا کند و با آدر )...( ذخیره شد ودشود خود قاضی در انترا بنویسد بازپرسی به صورت آنالین بمیامضا است  

  ات ا پیش ه   سابت اه درو  دضائی -5

، درد، بیماری و حتی  هاش رایم س ختی را برای همه مردم رقم زده، اما با وجود همه تلخیها ن روزایهکرونا؛ ویروس ی ک 

الکترونیکی در زندگی همه مردم دنیا ایجاد کرده  امیدبخش هم برای توس   ه فض  ای  و   یک نقطه م رک ،  مر  و میرها

پیش ران بزرگی بود، تغییرات عایم ، در ت والت دیجیتال،  و مردم داش ت ها  کرونا هر چقدر مص یبت برای کش ور .  اس ت 

،  رانایهبود که در تمامی جران از جمل  ایهمس أل، هاو پرورش و دیگر بخش آموزش،  هادانش گاه، در روش ت امل ادارات

ونیکی قرار الکتر  یهاپیشرفت  تأثیر ت ت   تربرره نماند هرچند الزم بود سریعاز این توفان بی، قض ا«یه نیزقوه،  اتهاق افتاد

بدوی،   یهادادگاه تا  گرفتهها دادسرا از،  ی مرتبم با قوه قضا«یههامراجع قضایی و نراد، شود ترو فراگیرتر و آسانگرفته  

  کاهش  قط اً و  اس   ت  زیادی  افراد تجمع مرکز روزانه  که  اماکنی،  ؛ دفاتر الکترونیک...و  کش   ور عالی  تجدیدنار، دیوان

 هکه تنرا راه آن »دادر  از راه دور« اس ت ن  ش ود.میاحس ا   ها ش ه در این مکانهمی از  بیش تر ف لی  ش رایم در تجمع

 د. نکه مردم را به دفاتر ببرنای

 ن همراه اول قرار گرفت.ام هبا تست موفقیت آمیز »دادگاه آنالین« روی شبک  قضا«یهقوه    1399/ 02/ 30

دنبال داش ته اس ت؛ بر  جاد ت والتی در ناام اداری را به ای هش یوع ویرو  کرونا در کش ور مانند اقص ی نقاط جران، زمین

ض من ایجاد ش رایم دورکاری برای کارکنان خود، بیش از  اندهو نرادها ترجیح دادها  ، ارگانهامبنای آن اغلب س ازمان

در این راس  تا قوه قض  ا«یه نیز تالش مض  اعهی در اقدام به  پیش از بس  ترهای دیجیتال برای ارا«ه خدمت اس  تهاده کنند.

، س رویس برگزاری  هاداش ت و ش رکت ارتباطات س یار ایران با هدف تس ریل ش رایم برگزاری دادگاهالکترونیک واق ی را 

براس ا  فازهای طر  ریزی    به ش کل پایلوت و در س طح ملی اجرایی کرده اس ت. قض ا«یهرا برای قوه  ها  آنالین دادگاه

 1حاضر خواهند شد.شده برای این پروژه، قاضی، وکیل، شاکی و مترم به صورت مجازی در دادگاه  

 بااپاسی    گا گیا پیوات اه  وف حیییت -6

ی  هادر پی فراگیری کرونا، روش  ی قض  ایی و کش  ف حقیقت اس  ت.هابازپرس  ی اینترنتی، گامی پیش  رو در رس  یدگی

جلس ه بازپرس ی الکترونیک آنالین در ش  به ش ش م  1399آبان  07به س رعت گس ترش یافت در ،  متروک الکترونیک

به مناور تهریم اترام و اخذ آخرین دفاع در خص  وی پرونده دو مترم نگرداری مواد مخدر با  دادس  رای انقالب ترران 

 
 03/02/1399، امن همراه اول بر بستر شبکه ن«ی»دادگاه آنال زیآم تی موفق تست ،خبرگزاری ایلنا 1
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ازاین هرچند قبل   برگزار ش  دحض  ور بازپر  و با برقراری ارتباط اینترنتی از دادس  را با زندان قزل ص  ار برگزار ش  د 

مردی ت.  س  رعت یاف، کرونا  دلیلبهتاری  نیز بازپرس  ی الکترونیک از راه دور انجام ش  ده بود اما دیگر تکرار نش  د تا 

جلس ه بازپرس ی الکترونیک آنالین در ش  به ش ش م دادس رای انقالب ترران ن ای  همررانگیز، م اون دادس تان ترران دربار

و بخش انهورماتیک   قض ا«یهات ریاس ت قوه  تأکیدی و انقالب ترران حس ب افزود: اولین بار در مجموعه دادس رای عموم

 دستگاه قضا به صورت وید«وکنهرانسی از زندان قزل صار تهریم اترام برای دو مترم انجام شد.

مررانگیز در حاش یه برگزاری اولین جلس ه دادرس ی الکترونیک در دادس رای عمومی و انقالب ترران ض من اش اره به نقش  

ن رویه حتی ب د از ای هبر این اس ت ک  قض ا«یهی الکترونیک در زمینه کاهش اطاله دادرس ی افزود: س یاس ت قوه  هادادرس ی

ی الکترونیکی مجرز کنیم تا تمام هاکرونا هم ادامه پیدا کند، تالش داریم همه ش  ب دادس رای مواد مخدر را به س یس تم

 ترام را انجام دهند.ش ب بتوانند از طریق وید«وکنهرانس تهریم ا

به ش یوه الکترونیک و در ها  ش ود و بازپرس یمیدر دادس را پذیرش نها  آبان هیچ زندانی از زندان 15کرد: از  تأکیدوی 

 1. انجام خواهد شدها ارتباط با زندان

  ات ا  اه شا  ط ،ز ه  هسه ا اقاه »     « 110بیش  ا   باقز هت -7

اتاق دادرس ی   900با تجریز  1399نوش ت: بنا به گهته س خنگوی دس تگاه قض ا، در س ال   1400  برش ت یارد 15میزان 

یا مراجع قض ایی بدون اعزام زندانی ص ورت گرفته  ها  هزار دادرس ی الکترونیکی از داخل زندان 111الکترونیک بیش از 

 2تردد و رفت و آمد، مزیت بخش بود.است. امری که با توجه به شرایم کرونایی، بسیار برای زندانیان از جرت کاهش 

 ت طوال ی،اصر ت دصو ا مگ جا  دا سا  س اا  ل گات یک حفظ  -8

را نگرداری ها  توان اس ناد بازپرس یمیزیرا همواره  ،  انکار ناپذیری اس ناد الکترونیک بازپرس ی اس ت ،  نکته حا«ز اهمیت 

ی کاغذی  هااین بر خالف بازپرس ی .  اعتراف بر دیگران گرددتواند منکر اقرار یا ش رادت و یا میکرد و هیچ ش خص ی ن

 د. تواند ادعاهای گوناگونی داشته باشمیاست که 

یش  هاگوید: »در چنین ش رایطی مترم به راحتی حرفمیکند و میی آنالین اش اره  هامررانگیز به برخی مزایای بازپرس ی

ش  ود و در نرایت به میه بین او و بازپر  تص  ویر برداری  ی رد و بدل ش  دهاکند و از تمامی ص   بت میرا مطر  

در چنین ش رایطی تمامی م تویات پرونده ثبت و ض بم ش ده و تا .  ص ورت س ی دی در پرونده نگرداری خواهد ش د

ماند این ص  دا و تص  ویر هم در پرونده خواهد  میس  اله که پرونده در اجرای احکام باقی   15تا  10ی طوالنی هاس  ال

 « .ماند

  ص ورت  به  ش ودمی را مقدماتی  ت قیقات  با پرونده گیری  ش کل ی نی  قض ایی  یهارس یدگی  بخش  ینترس خت   وقتی

ش  ود تا هم ش  اهد  دنبال ترتیب  همین به تواندمی هم دیگر یهابخش در دادرس  ی فرآیند قط اً داد انجام الکترونیکی

.  و مراجع قض ایی مراج ان کمتری را به خود ببینندها  ، دادگاههای قض ایی باش یم و هم دادس راهاکاهش زمان رس یدگی

 در   آن توس ه  که  است  قضایی  یهارس یدگی در  پیش رو  گامی حقیقت  دارد، در  ش ماری بی  یهامزیت   که  آنالین  بازپرس ی

 
بازپرس  نیاول ،  در دادسرا  نیآنال  یبازپرس   نیاول   ،خبرگزاری صدا و سیما   1 انقالب ترران    یدر ش به ششم دادسرا  نیآنال  کیالکترون   یجلسه 

 07/08/1399، برگزار شد

 15/02/1400، برگزار شود  ن«یهزار جلسه دادگاه »آنال110از  شی باعث شد ب  کرونا خبر آنالین، 2
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ی پیگیری  هاا را به کاهش تردد مردم در ادارات، حذف مدارک کاغذی در س یس تمم تواندمی  کش ور اداری  یهانراد  س ایر

  1.کند تری اداری نزدیکهاو از همه مرمتر به شهافیت 

  که  ف لی  ش رایم در: گویدمی دارد  خود  کارنامه در را مختلف  مترمان از  بازپرس ی س ابقه  طوالنی  یهاس ال که  مررانگیز

 طر  این  دارد، اما  تأثیر  هم  کادرقض ایی  و بازپر   و  زندانی  س المت  حهظ در  آنالین  یهابازپرس ی  ش ده  ش ایع  کرونا

 . ام کرونا نیست و پس از آن نیز ادامه خواهیم دادای هن صر بم  خوب

  ش  بات  بهها زندان از  زندانی دیگر  ب د  به 1399آبان  نیمه از: کندمی تأکید ترران  انقالب  و  عمومی دادس رای  س رپرس ت 

به ها  بازپرس ی  ش  ب  طریق از  و هس تند الکترونیکی  یهاس یس تم  به مجرزها  زندان همه  بلکه ش ودمین اعزام  دادس را

 در  پیش  رو  گامی حقیقت  دارد، در  ش  ماری بی  یهامزیت   که  آنالین  بازپرس  ی.  ش  ودمیص  ورت وید«وکنهرانس انجام 

ا را به کاهش تردد مردم در ادارات، م  تواندمی  کش ور اداری  یهانراد  س ایر  در آن توس  ه که  اس ت  قض ایی یهارس یدگی

 2د.کن تری اداری نزدیکهاتر به شهافیت ی پیگیری و از همه مرمهاحذف مدارک کاغذی در سیستم

   گهسگا  ش سته  اه   اتهت   ات ا میاتمت اه با با  -9

کل   در دارد؟ ییچه م نا ندهیآ  یبرات رکات الکترونیک  نای  همطر  ش   ده اس   ت ک  س   ؤالدر خص   وی کرونا این 

نش  ان داده اس  ت که، در   ریاخ  عیحال وقا نیبا ا.  ندارندفناوری    رشیبه پذ لیتما  یبه طور س  نت  سیانگل  یهادادگاه

قوه    ایآ هکند ک میرا مطر   س ؤال  نیا. کار س ازگار ش وند  دیجد  یهاوهیبا ش    یریتوانند به طرز چش مگمیص ورت لزوم،  

با  . آنرا را رها کند  ایاتخاذ کند   یریش ده خود را در پس از همه گ   دایکار پ دیجد  یهاوهیکه ش    ردیگ می  میتص م  هیقض ا«

که اگرچه جلس  ات از راه دور پس از قهل ش  دن  میتاکنون، ما ظن دار  یجلس  ات نیمثبت چن  یکل  هایگزارشتوجه به 

از گذش ته خواهند بود   ترجذاب  اریبس    یش نرادیالً پحتماجلس ات موقت، آنرا ا  یش ود، اما حداقل برامین "دیقاعده جد"

 شود.  انیمشتر نهیدر هز  ییجو صرفهدادگاه و  یریدر ان طاف پذ  یتواند منجر به بربود قابل توجرمیو 

رو   نیوجود دارد، از ا  عیوس    ا یجلس  ات دادگاه از راه دور در مق  لیتس  ر یبرا ازیمورد نفناوری    نکهایهتوجه ب  با

  ن ی از راه دور اعمال ش ده باش د، بنابرا یهایو داورها در مورد واس طه قبالًتواند و  میفناوری   نیتوان گهت که هممی

  ص رفه جویی مناس ب  یک  ش ودمیاز آن برداش ته    یناش   یهانهی( هزشحداقل کاه ای)  یس هر و م ل برگزار  یهانهیهز

  در روند کارها.  عیتسر نیو همچن ریدرگ  یهاطرف  یبرا

دادگاه    یهاهیکه بر رو  ایهو اثر ض  رب3)کرونا(  19کوید  ریهمه گ  یماریبا ب  یبه س  رعت قابل توجر  سیانگل  یهادادگاه

 نهیفقم چند روز قبل از قرنط  م،یگزارش داد  یهمانطور که در مقاله قبل.  کرده اس  ت، س  ازگار ش  دند جادیثابت اکامالً  

جلس ات   ،یاز دادرس    یریش گیکرده بود، به مناور پ تأکیدآن  رمنتش ر کرد که د  ایهیانیلرد ب  یدادگس تر سیر« س،یانگل

  ی ها ادداش ت یها  دادگاه.  انجام ش ود یریگ عدالت در س راس ر همه  عیس ر  یاز راه دور برگزار ش ود تا اجرا  دیبا یدادرس  

جلس  ات  ،  دادگاه  دیجد  یهاهیتا با رو اندهارا«ه داد یکیو بس  ته الکترون  ییو یدیرا در مورد کنهرانس و یمختله  یراهنما

 
 1399، "قتیدر کشف حق شرو یپ  ،ینترنتی ا یبازپرس "  ه،یمل  پژمان 1

و کشف    ییقضا  یها یدگی در رس  شرویتازه و پ   یگام  ، ینترنتیا  یبازپرس؛  قتیدر کشف حق   شرویپ  ،ینترنت یا  یبازپرسخبرگزاری صدا و سیما،    2

 09/08/1399، است قتی حق

3 COVID-19 
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جلس ه در روز از راه دور انجام   2800 تقریباً، 2020 لیآور 24از . دعوا را س رعت بخش ند نیاز راه دور طرف یدادرس  

 1« است. یداریو دو سوم آن فقم شن  ییو یدیو  یداریسوم آن فقم شن کیحدود  -بود  ها یکل دادرس از ٪90شد که می

 هوشمند و اجراء حکم ، حکم: بند چهارم

 به مگاا گاا دغییا  گاهش ح م ا اقاه -1

پیاپی نوش ته ش ده و برای ش خص و یا  ، و پرداخت دیهها از حکم ص ادره جزا«ی را مالحاه کنید که مجازات ایهنمون

نیز ،  ش  ود که کدام را اجرا  کرده و کدام باقی مانده اس  ت و در ص  ورت اعتراضمیمش  خص ن دقیقاً،  قاض  ی اجرا 

و اینک ه  ه ا  ا مراج  ه ب ه آنام    ههمچنین مواد ق انونی در این حکم فقم ذکر ش   د،  موارد اعتراض را دی د  دقیق اًتوان  مین

ن موارد قابل بررس ی  ای هبس یار س خت اس ت در حالی که اگر به روش الکترونیک باش د هم،  منطبق بر این موارد اس ت 

 ت.  دقیق اس

  گا  مگا ا کیح م صر اه صر  ل گات  -2

و ،  نوش ته ش ود و زمانی که قاض ی کلیک کرد، به ص ورت فیلد به فیلد ،و تک تک  2همه احکام به ص ورت متادیتا –1

توان د می،  )در مورد مط الب ات م الی  .حکم نر ا«ی ش   د )مراح ل تج دی د نار طی ش   د( اجرا  آن تم ام الکترونی ک ش   ود

الکترونیک توقیف و برای مطالبه به مناقص ه ارس ال  بالفاص له از حس اب ش خص برداش ت ش ده یا اموال وی به ص ورت  

 ..(.شود و

)مانند تخلیه   .همان ل اه از طریق الکترونیک )نه نامه و مرر و امض ا ( به ض ابطین اجرا  حکم ارس ال و انجام ش ود –2

 م ل کار یا منزل در تصرف عدوانی(

در  مس  أله، ی به اش  تراک گذاش  ته ش  دههاوری از دیتابیسبررهی دیگر الکترونیک واق ی که در هرکدام با  هاروش –3

قدرت هیچگونه دخل و تص رف یا گرفتن رش وه و  ،  اجرا  ش ود بدون آن که ض ابطین و مجریان ،ین زمان ممکنترکوتاه

 د. در اجرا  داشته باشن تأخیرتقدیم و 

ی  ها یکی از اولویت دیتابه متا ایهو هرنوع توض یح و ابالغیها  دادگاه احکامش یوه نگارش  غییرت،  الکترونیکدر دگردیس ی 

حکم اس ت که از ابتدا وجود داش ته و    یتیهمان وض   افتدمی اتهاق  روزام هچآن  ت.  مدیریتی علمی بر روند قض ا«ی اس  

اض افه  یا حرفی  کلمه این نوع نوش تن در زمان کاغذی برای آن بود که  ش ود میبه ص ورت کامل و پش ت س رهم نوش ته  

باش د که قابل   یتک تک موارد به ص ورت ی نینوش ته ش ود   تایموارد به ص ورت متاد نیا  دقیقاًامروزه الزم اس ت ، نش ود

 د. همگان باش  یبرا یریگیپ مردم ودرک و فرم عامه  و قابل  بندی طبقهو جستجو و قابل  

مش  خص وجود داش  ته باش  د تا بتوان به ص  ورت    یلدهایآن در ف  اتیبا جز«  ت یو مورد م کوم  هیمثالً نامه م کوم عل

باش د و ارجاع آن   جس تجو در آن قابل    اتیبه آن متص ل نمود و همه جز«ن حکم اس ت  ای همربوط ب  یقانونهر   کیاتومات

  ی ریگیقابل پ،  قیدقکامالً به ص ورت   زیانجام ش ود و چرخش نامه ن  یاجرا به س ادگ   یبرا زین، مختلفی  هاحکم در زمینه

نام ... . یآقا:  مثال باید نوش  ته ش  ودت.  س   ین  یو قابل س  امانده  س  ت یروز وجود دارد قابل جس  تجو نام هباش  د آنچه ک 

 
1  Reid Andrew, Butler Elizabeth “how are the courts approaching potential delay of proceedings amidst the 

coronavirus pandemic?”, 2020, p 3 

یا مِتادیتا )به انگلیسی:  داده  پدیا، فراداده،از ویکی  فراداده  2 به دادهMetadataنما  شود که جز«یات یک داده دیگر را تشریح هایی گهته می( 

 اند. داده هم ترجمه کردههای دیگر. برخی این واژه را اََبرداده یا فوقهایی هستند درباره دادهها، دادهکند. به عبارت دیگر فرادادهمی
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بابت  ... . به ش  ماره حس  اب  .....یبه حس  اب آقا الیر ....  مبل پرداخت   م کوم ش  ده اس  ت به... .  ... بابت .  یخانوادگ 

به   ماده...ض رب و ش تم    بابت ....  .و طبق ماده ش ماره ...  .به مبل  تأخیرو خس ارت   یو خس ارات دادگاه دادرس   یبدهکار

 .دارد  مهیجر... .  مبل  ....  ماده طبقو  د.  آزاد شو ...تا تاری    ...حبس شش ماه با احتساب

 د. اتوماتیک انجام شو ،  برای اجرا هر کدام جداگانه آورده شود و ارجاع   شخص  کیتک احکام  تک

نیز الزم اس ت در  اعتراضدر خص وی د. ش و میدر فیلدهای مش خص نوش ته  ها نایهن نکته مرم اس ت که همایهتوجه ب

  دقیقاً تا برای دادگاه تجدید نار    دارماعتراض  ، بند نایهبباش د که  و فیلد توض ی ی  قس مت تیک زدن ، برابر هر حکمی

چندین حکم ،  در وض  یت کنونی اگر یک ش خص،  مش خص باش د که به کدام یک از احکام خود اعتراض کرده اس ت 

رود میداند به کدام قس  مت اعتراض نماید و زمانی که به دادگاه عالی  مین  دقیقاً، و بخواهد اعتراض کند، داش  ته باش  د

ن اقدام بس یار  ایهبدیری اس ت ک ت. دانند که اعتراض فرد به کدام قس مت و به چه دلیل اس  مین، هم به طور دقیقها آن

این اقدام انجام ، دارای تنوع بس یار اس ت و الزم اس ت به تدریج اما به س رعت ها پیچیده اس ت و در انواع و اقس ام پرونده

 د. این برنامه ارتقا  یاب، و ممارست مداوم آموزششود و با  

 با حفظ حا م خصوصی  ،ا    گواه  ح ام ا اقاه -3

با  استهاده شود  1به عنوان یک در  دتوانمی، جزا«ی و اداری، ی مختلف حقوقیهادسترسی به احکام صادره در پرونده

بس  یاری  توان این احکام را »اش  تراک« گذاش  ت در این زمینه رعایت  میتوجه با امکانات »فض  ای مجازی« به راحتی  

مس  ا«ل مختلف »حیثیتی« و انواع و اقس  ام م اورات »قانونی« و  ، از جمله »حریم خص  وص  ی« اش  خای، ازموارد

ی واق ی را منتش   ر کرد و به هاپرونده،  توان با اس   امی تغییر یافتهمیاما ، »اجتماعی« ممکن اس   ت مورد توجه باش   د

،  دیگر حقوق دان ان  یوس   یل هب هدر  بگیرن د و همچنین ارزی ابی حکم ق اض   ی  ،  پژوه ان اج ازه داد ت ا از آن تجرب هدانش

ی تراحکام متقن،  با حکم قاض ی دیگر در پرونده مش ابهها  و قض ات دادگاه. باش د  مؤثر، تواند در رش د و ارتقا  احکاممی

ی مش ابه در هادر پرونده،  در زمانی ارزش افزوده بیش تر خواهد یافت که به ص ورت هوش مند مس ألهاین ، ص ادر نمایند

 د. دستر  قضات باش

  ل گات یک  ا ت  ح ام :  لف

  از س وی ممکن اس ت ، کند که اگر حکمی عادالنه ص ادر ش ده باش دمیحکم  میعقل س ل، حتی اگر ص راحت قانون نبود

 د.  از بین برو، مجریان به بدترین شکل انجام شود و یا آن قدر طوالنی شود که ارزش حکم

در ،  تش  ریر -3حکم یا قرار زندان    -2، مالیاجرای احکام  -1کنیم  میدر این زمینه چند نوع اجرای احکام را بررس  ی 

 د. الکترونیک نمو توان تمام میهمانند همین موارد است که ، بقیه موارد نیز

 مالی  ا ت  ح ام : ا

  ی حقوق19بخشکه در قوانین مختلف ازجمله در برنامه ش ش م در   اس ت مالی یکی از وظا«ف قوه قض ا«یه اجرای احکام 

 ت. آمده اس  یو قضا«

 2( 1396       1400) رانیا یاسالم  یجمرور یو فرهنگ  یاجتماع  ،یقانون برنامه پنجساله ششم توس ه اقتصاد 113  ماده

حقوق عامه،    یایو اح یت قق عدالت قض  ا« ،یدقت و س  رعت در ارا«ه خدمات قض  ا«  شیبه مناور افزادارد میمقرر 

 
1 case study 

 16/01/1396(؛ مصوب 1396 1400) رانیا یاسالم  یجمرور یو فرهنگ  یاجتماع ،یبرنامه پنج ساله ششم توس ه اقتصاد قانون  2
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و کاهش   یآحاد مردم به خدمات قض  ا«  یدس  ترس    یفرص  ت برابر برا جادیو ا یو کاهش اطاله دادرس     ت یهیک  یارتقا

 .یهریک   ت یجم  شو اصال  مجرمان و کاه  یاز وقوع جرم و دعاو  یریشگیو پها پرونده  یورود

س ازمان ثبت اس ناد و امالک   یالزم االجرا  یمهاد اس ناد رس م  یادارات اجرا  قیالزم االجرا  از طر  یمهاد اس ناد رس م

 ونیاموال مد  فیو توق  یینسبت به شناسا  هیاجرا« یبالفاصله پس از تقاضا شوند. ادارات مذکور مکلهندمیکشور اجرا  

اموال مت رد   فیو توق  ییاجرا ، نس بت به ش ناس ا  یدو ماه از تقاض ا  تاقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مد

تواند با انص راف از میس ند   لهمت رد د،یمهاد س ند اقدام نما  یظرف مدت ش ش ماه نس بت به اجرا ایس ند، اقدام کند  

 . دیرجوع نما  یسند به م اکم دادگسترمهاد   یاجرا

و   هیس ازمان ثبت اس ناد و امالک کش ور تر یو با همکار  یوزارت دادگس تر  ش نرادیبند به پ نیا  یاجرا« نامهآیین-1تبص ره

 . رسدیم هیقوه قضا« سیر«  ب یبه تصو 

 لهمت رد  ت یجلب رض ا  ایروز نس بت به انجام ت رد خود   س ت یچنانچه مت رد س ند الزم االجرا ، ظرف مدت ب -2تبص ره

ص  ورت مراتب جرت درن در س  امانه   نیا  ریم اف خواهد بود. در غ  یاجرا« یهانهیاز پرداخت هز د،یس  ند اقدام نما

و   یاجرا«  یهادس  تگاه هیخواهد ش  د. کل قانون من کس نی( ا116موض  وع بند )پ( ماده ) یمال  یهات یس  جل م کوم

ص دور کارت   ،یموافقت اص ول الت،یو پرداخت تس ر یاز ان قاد هرگونه قرارداد مال  یو اعتبار یو مؤس س ات مال  هابانک

درجه  یریحکم موجب مجازات ت ز نیش خص ممنوع هس تند. تخلف از ا نایهو پروانه ص ادرات و واردات ب  یبازرگان

 ( خواهد بود.  یاز حقوق اجتماع  ت یشش )م روم

   ا ت  ح امهتش ش هِ  ل گات یک سااما  ث تا اه  -4

این :  گهت   س ازمان ثبت اس ناد و امالک کش ور سیو ر«  هیقوه قض ا« سیم اون ر« ان،یا  خدا«  حیدکتر ذب 1399 ریت 3در 

ه ای اجرای اس   ن اد، الکترونیکی  فرآین دکنم ک ه ب ه زودی ظرف چن د روز آین ده تم ام  میخبر خوب را ب ه مردم اعالم  

کند بلکه به دفاتر اس ناد رس می رفته و تقاض ایی را مطر  میکند به ثبت دیگر مراج ه نمیهر کس ی که مراج ه  .  ش ودمی

رونده الکترونیکی تش کیل و به ص ورت الکترونیکی هم اموال ش خص تبدیل به س ند الکترونیکی ش ده و پ مس ألهکند این 

و غیره تماماً الکترونیکی  ها  ممنوع الخروجی و آگری.  شودمیبررسی و شناسایی و ابالغ و اخطار هم الکترونیکی صادر 

در رابطه با ص الحیت دفاتر اس ناد  . ش ودمیپرونده فیزیکی دیگر نداریم بلکه تماماً در این رابطه الکترونیکی  . ش ودمی

شود برون سپاری شود، به مردم و بخش خصوصی واگذار  میرس می سیاست ما این بود که در دوره ت ول هر آنچه که 

 1شود.

 ه و درخواس ت کاغذی با هزینه و زمان بیش تر اس ت بدین م نی بلکه مراج،  الکترونیک نیس ت ، اندهش ان گهتایهروش ی ک 

،  دادند به دفاتر اس ناد رس می برده و در آن جامیانجام اجرای احکام که کاری را که مردم خودش ان با مراج ه به ادارات 

 .کنندمیکاغذی امضا   ، ی فراوانهاضمن دادن هزینه
 

 فضای مجازی مدیریت زندان و زندانی در : بند پنجم

 
 

 03/04/1399، مردم یبرا   یهزار بدهکار ممنوع الخرون شدند/ خبر خوش ثبت 25، مشرو  با مرر: یدر گهتگو  انیخدا« خبرگزاری مرر،  1
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ی الکترونیک مختلهی با  هابوده است راهقانونگذار  و مدیریت آنان همواره مد نار    زندانیان  کیهرزدایی و کاهشس یاس ت  

نما«یم )پابند الکترونیکی و جایگزینی  میدو مورد را بررسی ،  در این قسمت ، استهاده از فضای مجازی مطر  شده است 

 الکترونیک(ی  هام رومیت 

 پاب ر  ل گات ی ی ا ر  یا  چیست ت چه  اهباا،ا ی ا ها؟ -1

ی به خص وص ی اس ت که در س راس ر دنیا برای کنترل و ردیابی مجرمین و  هاپابند الکترونیک مجرمین از جمله دس تگاه

س ت که به قس مت مچ  ش ود. ردیاب مچی زندانیان به عبارتی یک وس یله کوچک ش بیه پابند م مولی امیزندانیان اس تهاده 

ی خارن از آن هاش ود. این ابزار برای کنترل رفت و آمد م دود زندانیان در منطقه زندان و یا م یممیپای افراد بس ته 

 ی دیجیتال است و وزن سنگین و حتی ظاهر عجیبی هم ندارد.هاشود. شکل ظاهری این پابند شبیه ساعت میاستهاده  

قانون مجازات اس  المی برای زندانیان   1 62 پابند مراقبتی زندانیان طبق ماده  )فض  ای مجازی(   جی پی ا  اس  تهاده از

ش ود با ص الحدید قاض ی پرونده منع قانونی ندارد. به میآزادی مش روط و افرادی که تخهیف در مجازات ش امل حالش ان 

همین دلی ل اس   ته اده ب دون مجوز و بی اج ازه از مراجع ق انونی برای بک ارگیری از این ابزار کنترلی ب ه غیر از ت ویق  

س یس تم جی پی ا  و ردیابی پابند مجرمین توس م مانیتورینگ ف الی که برای م دوده   ار، مجاز نیس ت.مراقبتی مجوز د

ان امنیتی،  مأمورو  ها  اس  ت که زندانبان  ایهکند. عملکرد پابند الکترونیکی به گونمیمکانی مش  خص  ی م ین ش  ده کار 

تیب زندانیان در ص  ورت خرون از م دوده کنند و با این ترمیس  یس  تم م دودیت تردد را برای مجرمین خود وض  ع  

 شود.میی هشدار دهنده مواجه هامورد نار با آالرم

کند با این تهاوت که س یس تم ناارتی و  یمعمل   ردیاب ش خص ی س یس تم جی پی ا  پابند الکترونیکی زندانیان مانند

ی س  بک و طبق مقررات های مرمی اس  ت که زندانیان با جرمهامرخص  ی رفتن یکی از آپش  ن  ی دارد.ترکنترلی دقیق

توانن د با خی الی راحت و  میتوانن د از آن اس   ته اده کنن د. در این بین زندانب انان با اس   ته اده از ردیاب زندانی ان  میقانونی  

 یشی کنند.اندهآسوده برای آزادی موقت مجرمین در زمان مرخصی چار

شود. در میی مرمی است که برای برخی از مجرمین در دوره حبس در نار گرفته هادوره مرارت آموزی از جمله طر 

ی نج اری، ه ای مر ارت آموزی م انن د ک ارگ اهه ااین دوران مرم زن دانی ان ب ا حهظ قوانین و ض   وابم مربوط ه وارد م یم

ی مر ارتی از زن دان خ ارن  ه ای الزم س   اع اتی از روز را برای گ ذران دن دورهه اش   ون د و ب ا کنترلمیخی اطی و غیره  

 
م کوم به حبس    ،یمراقبت  ق یمقرر در ت و  میتواند در صورت وجود شرااز درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می  یریدر جرا«م ت ز  -62ماده    1

 قرار دهد.  یکیالکترون  ی(ها ستم یمشخص ت ت ناارت سامانه)س  یدر م دوده مکان یو  تیرا بارضا

 قرار دهد. یمراقبت ق ی ذکر شده در ت و یدستورها ای یناارت ریتواند م کوم را تابع تدابدادگاه در صورت لزوم می -1 تبصره

حبس    یهاچرارم مجازات  کیپس از گذراندن    زیدرجه دو، درجه سه و درجه چرار ن  یر یت ز  یهاماده در مورد حبس  نیمقررات ا  2  تبصره

 ( 23/02/1399 مصوب  یریبه موجب قانون کاهش مجازات حبس ت ز یقابل اِعمال است. )ال اق

ا  یناارت  ری تداب   یاجرا   یبرا   تواندمی  هیقوه قضا«  3  تبصره به  یمقررات  ریسا  ایماده    نیموضوع  ناارت   ای  مترم  آن  موجب  که  م کوم ت ت 

  ی نامه اجرا«آییناستهاده کند.  ی بخش خصوص تی کشور از ظرف  یتی و ترب  تأمینی اقدامات   وها  با ناارت سازمان زندان  رد،یگقرار می  یکیالکترون

شود می هیکشور تر یت یو ترب تأمینی اقدامات وها و سازمان زندان یمرکز آمار و فناور یبا همکار  هیقوه قضا« یتوسم م اونت حقوق تبصره نیا

 (23/02/1399 مصوب  یریبه موجب قانون کاهش مجازات حبس ت ز  یرسد. )ال اقمی هی قوه قضا«  سیر« بیو به تصو

   01/02/1392مصوب  ؛یقانون مجازات اسالم

https://www.iranrahyab.com/
https://www.iranrahyab.com/
https://www.iranrahyab.com/
https://www.iranrahyab.com/product/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C/
https://www.iranrahyab.com/product/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C/
https://www.iranrahyab.com/product/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C/
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ان مأمورتر زندانیان توس م  و س ریع ترنیکی تنرا به دلیل کنترل هر چه دقیقض رورت اس تهاده از ردیاب الکترو ش وند.می

 گیرد. میصورت  ها امنیتی و زندانبان

ش ود و  میپابند الکترونیکی زندانیان یکی از انواع ردیاب اس ت که برای اطالع از موق یت مکانی مجرم به پای او بس ته 

 1کند.میبا ارسال فرکانس بر گیرنده، پلیس را از مکان ف لی زندانی باخبر 

گهت: آمار زندانیانی که از پایند الکترونیک اس   تهاده  ها  ر«یس س   ازمان زندان خبر داد؛ یحان م مد  1400خرداد  10

 ش یافته است.هزار نهر افزای 3نهر بوده که در سال جاری این رقم به  800کردند پیش از این می

هزار پابن د الکترونیکی   20اعتب ار، ههت ه گذش   ت ه قرارداد تولی د  تأمینی ص   ورت گرفت ه و هاوی با بی ان اینک ه با پیگیری

ی دانش بنیان  هاگیرد، از ش  رکت میقرار ها ماه پیش رو به تدریج در اختیار س  ازمان زندان 6جدید من قد ش  ده که در 

  2نیازهای خود در این حوزه یاری دهند. أمینتدعوت کرد این سازمان را در 

ی« را ذکر کرده است، این عبارت  کیالکترون  ی(هاستمیت ت ناارت س امانه)س   عبارت »، یقانون مجازات اس الم 62ماده  

ری از ببررهتوان ب ا  میبلک ه  ،  پ ابن د نیس   ت   ص   رف اًش   ودو  میی الکترونی ک  ه اع ام بوده و ش   ام ل انواع مختلف کنترل

 د. قرار دا  توجهی کنترلی دیگری را مورد هااستهاده کرد و روش  ترو ساده تری ارزانهای دانش بنیان« از راهها»شرکت 

  ا ا ر   دامجاا دی سختا ت  ل گات یک،امراتمیت -2

ش ود زندان  میتص ور  ؟برس اندتواند اش خای را به اص ال  می  زندانمجازات  ازندان اس ت آی، ی قانونیهااز مجازات

 یزمان خود را با مجرمان  ش تریب رودمیکه ش خص به زندان   یاس ت در عمل زمان  یاس ت در حال  ت یاص ال  و ترب  یبرا

در خص  وی   مش  کالتاین موارد و دانس  ت میکه قبل از آن هرگز ن  نندیبمیرا   ییهاآموزشگذراند و میتر خطرناک 

ی الکترونیک« با زندان  هابین »مجازات ایهفلس هه زندان اس ت که بجای خود الزم اس ت بررس ی ش ود اما در اینجا مقایس  

 ت.  خواهیم داش

یکی از موادی اس ت که در آن بر م رومیت دس ترس ی الکترونیک به   1388/ 03/ 05مص وب  ایهقانون جرا«م رایان  27ماده

تواند مرتکب را از خدمات  میدادگاه  ، از دو بار شیب یدر ص  ورت تکرار جرم برااس  ت »ش  ده   تأکید، عنوان مجازات

  ی کیالکترون یو بانکدار  یکش  ور یتلهن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه باال  نترنت،یاش  تراک ا  لیاز قب  یعموم یکیالکترون

 م روم کند:

 سال.  کیماه تا  کیاز   ت یروز تا دو سال حبس باشد، م روم  کیالف( چنانچه مجازات حبس آن جرم نودو

 تا سه سال. کیاز   ت یب( چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، م روم

 از سه تا پنج سال.  ت یاز پنج سال حبس باشد، م روم شین( چنانچه مجازات حبس آن جرم ب 

،  ی زندان و ش الق اس ت هااز از مجازات تربس یار س خت ؛ این مجازات،  ف االن اقتص ادی  خص وص اًو ، برای عامه مردم

و حتی به عنوان قرار بازداش ت مترم )تبدیل قرار بازداش ت به قرار عدم ها جایگزین کردن یا تکمیل نمودن این مجازات

ص د در ص د ،  ید مش روط بر آن که همین قراری را اجرا  نماترتواند نقش بازدارندهمیدس ترس ی به خدمات الکترونیک ( 

ارس ال الکترونیک  ،  ی ذیربمهابالفاص له به کلیه دس تگاه، الکترونیک بوده و بر اس ا  قوانین تبادل و اش تراک اطالعات

 د. اعمال شو ، هاشده و به ل اه در کلیه سیستم

 
 دارد؟ ییو چه کاربردها  ستیچ  انیزندان یکیایران رهیاب، پابند الکترون 1

 10/03/1400، هزار نفر 3به  کیاستفاده از پابندالکترون شیافزا: خبر داد ی حاج محمد خبرگزاری مهر،  ۲
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 ،ا ظاهت ت مر ا ت       تهتات ا ر   -3

بنیادین در پیش گیری از   حلراه،  ی الکترونیکیهابه م رومیت ، ی ت زیریهاقوانین حبس و یا مجازاتتغییر بس یاری از 

و تش خیص ،  گریزی از اعزام برخی اش خای به زندان نیس ت ، به هر حالاما ،  ازدحام زندان و پیش گیری از جرم اس ت 

و در هر  .  حکم یا قرار زندان ص ادر کنند،  مطال ه بیش تربا  ، آن بر عرده دادر  اس ت، و توص یه آن اس ت که دادرس ان

ی دادیاران  هاعالی قض ا«ی اس ت تا بدانند قرار  مس ؤولینبر عرده   ایه، وظیههاور ورودی زندانام هص ورت، مدیریت هم

ناارت  نی دارد()تب ات اخالقی و اجتماعی س نگی .که در ایام ت طیل، افراد کم اهمیت را به زندان نهرس تندها  و دادس تان

و راه کاهش زندانیان شمرده  ها  تا حدی مرم است که به عنوان یکی از موارد پیشگیری از ازدحام زندانها  بر امور زندان

  ران یا یاس الم  یجمرور یو فرهنگ  یاجتماع  ،یقانون برنامه پنجس اله ش ش م توس  ه اقتص اد  113 ماده 3بند  ش ده اس ت در

   .گذاشته شده است ها ن در خصوی زندانیان، بر عرده سازمان زندانمسؤوالی به رساناطالعاین  1(1396    1400)

و اقدامات  ها  س ازمان زندان،ار مجرمانمآ ه( س االن%10) یاز وقوع جرم با هدف کاهش ده درص د  یریش گیبه مناور پ

 یو فض ا  انیآمار زندان  ت یدر خص وی وض   یدادن به مقامات قض ا«  یکش ور مکلف اس ت ض من آگاه  یتیو ترب یتأمین

  تیص الح  یمقامات قض ا«  اریدر اخت  یتیجرات امن  ت یرا به ص ورت برخم و با رعا انیزندان  رشیپذ  ت یآزاد زندان، ظرف

  ا یداش ت و به باز  یمنتر تأمین یاز ص دور قرارها  ،تأمیناعالم ش ده و تناس ب قرار   ت یفدار قرار دهد. قض ات با ل اظ ظر

 دیجد یهاتأس یسمربوط از    نیقوان  ت یو با رعا  یمربوط خوددار  نیبه موجب قوان  یاحکام حبس جز در موارد ض رور

هاده  حبس اس ت  نیگزیجا یهامش روط و مجازات یهایص دور حکم، آزاد  قیمجازات، ت و  ای ب یت ق  قیمانند ت ل یهریک 

 کند. میبند ناارت  نیا  یقضات بر حسن اجرا  یانتاام یدادسرا، خواهند نمود

وزارت   یکش ور و با همکار  یتبیو تر یتأمینو اقدامات ها  بند توس م س ازمان زندان نیا  یدس تورال مل اجرا« -تبص ره

 رسد. می هیقوه قضا« سیر« ب یو به تصو   هیتر  یدادگستر

تواند به مراتب  میو دادس راها ها  همراه اطالعات دادگاهبه  ها  ن ماده آن اس ت که اطالعات س ازمان زندانایهنگاه جامع ب

برخی قض ات را در ورودی اش خای کنترل نماید و با   ایهدر اختیار همه مدیران و بر خم باش د و روند س لیق،  تردقیق

از ده   بیش،  هاورودی زندان،  ی برخم به مقامات عالی قض  ا«ی از آن »پیش  گیری« نماید و اگر چنین ش  ودرس  اناطالع

 د. کم خواهد ش، درصد

قرارهای ص ادره از ،  نمس ؤوالی به موقع به رس اناطالععدم عمل به قانون فوق و نداش تن تدبیر آنالین نس بت به  دلیلبه

  1398/ 08/ 16ی کش ور روز پنجش نبه  هاس وی دادیاران و دادرس ان مش کل زاس ت ر«یس قوه قض ا«یه در جمع دادس تان

  د یگو می  یقاض   م،یپرس  میموض وع را  نیا  یش ود؟ وقتمیبه بازداش ت    یش ود که منترمیص ادر   یچرا قرارچنین گهت: 

 یتا ب دازظرر صبر کن یتوانمیمگر ن ،یصادر کرد قهی؛ قرار وثامهصادر کرد قهی؛ قرار وثامهمن قرار بازداشت صادر نکرد

او و خانواده  ینشود؟ رفتن به زندان برا دهیاو به زندان کش یدو ساعت هم که شده پا ای کی یرا بگذارد و برا قهیتا وث

  اش عوارض دارد.

به م کمه   یبر عرده دادس  تان اس  ت. هر روز که قاض   ها  ناارت بر زندان»را اینگونه تبیین کرد :  حلراهاما ،  ایش  ان

را نگاه  انیزندان ست یاول ل دیشوند، بامیهر روز که وارد دادسرا ها را چک کند و دادستان  انیزندان  ست یل دیرسد، بامی

 
 16/01/1396(؛ مصوب 1396 1400) رانیا یاسالم  یجمرور یو فرهنگ یاجتماع ،یبرنامه پنج ساله ششم توس ه اقتصاد قانون 1
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اگر با » مدیریت دانش « ،  روزهامهاین در حالی اس ت ک  «بکاهند.ها ش ود از آنمی  ایدارد و آ یچند بازداش ت نندیکنند و بب

با  ، وری علمی ش ود آنگاهبرره،  هاو س ازمان زندانها  دادگاه،  و از جمله، دیتا«ی موجود در قوه قض ا«یهکار ش ود و از » 

که در   ایهمس  ألقابل دیدن اس  ت همان ها  »ش  خص ر«یس قوه قض  ا«یه« تا دورترین زندان ایهناارت روزانه چند دقیق

 ت.  قانون ذکر شده است و »ترک ف ل« علت استمرار مشکل اس

 ،اتهتا ت خاتج ا ر  مر ا ت ا  ش« هئیس دوه دضائیها با » -4

روز گذشته  ، توان دید که همین االن، یامی، مسؤولینبر روی موبایل  ،  و حتی در ایام ت طیل، هر روز صبح و ظرر و شام

،  که اش تباه اس ت ها آنو  اندهش د، .. وارد کدام زندان دوردس ت .چند نهر، با چه س ن و چه جنس یت و اترام و میزان قرار

دادس تان و ر«یس دادگس تری »تذکر ش هاهی« داده  ،  به آن دادیار،  فقم کافی اس ت چند مورد،  آنگاه .  س یس تم نش ان دهد

نه توبی  و نه برخورد ( که چرا این فرد را به زندان فرس تادی؟ اگر فرزند یا  ،  ش ود )در ابتدای کار س ؤالش ود و فقم 

کردی که انجام میش  د، ص  بر  میاگر قرار ص  ادر ؟  کردیمیچنین قراری ص  ادر ،  ت بودبرادر یا خواهر و همس  ر خود

بینن د و ارزیابی  میزیرا همگ ان خود را در دوربین ،  یابدمیبش   دت کاهش  ،  پس از مدت کوتاهی،  یقین بدانی د؟  ش   ود

ن کار را انجام ای هکند با ابالغ و بخش ناممی»مدیریت دانش« در برابر »مدیریت س نتی« اس ت که تالش ، ش وندمیعملی  

 با »دانش قط ی« اقدام کرد، چه نیازی به بخشنامه است؟، وری از »اطالعات« موجودبررهتوان با  میوقتی ، دهد

   ی   ز ی  یسا و بادا  ا کیسگجادی ظاهت س -5

آیا در عصر حاضر نیازی به اعزام بازرسان آشکار ؟  قضا«یه نیازی به سرکشی فیزیکی مستمر به زندان داردآیا ر«یس قوه 

ابت دا خبر زیر را بخوانی د ر«یس قوه  ؟ وجود داردها  در هم ه زمانها  ی مختلف قض   ا«ی و زندانهاو مخهی به قس   م ت 

گذرد و  میه حا«ز اهمیت هس تند، از ت طیالت خود زنان ک   خص وص اًقض ا«یه با حس اس یت نس بت به س رنوش ت زندانیان،  

رود و دس   تور آزادی زندانیانی را میبه زندان قرچک ورامین  1398برمن  25، در تاری  جم ه هابرای بازدید از زندان

 د. حقوقی کمتری دارن مشکالتکند که میصادر 

ی کاهش جم یت کیهری و در هاریاس ت قوه قض ا«یه و س یاس ت ی ت ولی  های گذش ته نیز در راس تای برنامهها»طی روز

نهر از زندانیانِ زن ندامتگاه ترران با   60اجرای دس  تورال مل س  اماندهی امور زندانیان و کاهش جم یت کیهری ت داد  

زنان ماه اس ت( آزاد ش دند و در مجموع ت داد   4کمتر از ها اعطای مرخص ی پایان حبس )زنانی که باقیمانده حبس آن

باش د همچنین حس ب دس تور ریاس ت قوه قض ا«یه ت دادی  میدرص د مجموع کل زندانیان زن زندان قرچک   10آزاد ش ده 

نهر از  50در کمیس  یون عهو و بخش  ودگی قرار گرفت همزمان ت داد  ها  از زنان که واجد ش  رایم عهو بودند لیس  ت آن

 ام شدند.زنان زندانی نیز به همین مناسبت به مرخصی چند روزه اعز

زنان زندانی در زندان قرچک مورد  ؟ برودها  تواند به س  رکش  ی زندانمینجاس  ت که ر«یس قوه قض  ا«یه تا کجا ای هنکت

آیا ؟  تهقد قرار گرفتند اما آیا زنان زندانی در زندان آبادان، چابرار، س رخس و دیگر نقاط، حق بازرس ی و ناارت ندارند

این که هرچند   ترو مرم؟  ن موارد را بروندایهتوان آن را دارند که در طول یک سال همر«یس قوه و تمامی مدیران ارشد  

  مس ؤولین ر«یس قوه ممکن اس ت بدون اطالع قبلی رفته باش د یا آن گونه که در قانون خواندیم بازرس ان مختلف رفتند، 

ش کایت کنند، با آنان طرف هس تند و   نکه اگرایهبا جابجا«ی س ریع، مخهی کردن موارد تخلف، تردید اش خای ب،  آن جا

ش ود تا قبل از امکانات الکترونیک  می  تأکید  وو بازرس ان برس انند.    مس ؤولینامثال این موارد، مطالب را اش تباه به اطالع 

و ناارت و بازرس ی  ،  ن راه، نیاز قط ی نیس ت ای  هبوده اس ت اما امروزها  همین س رکش ی  ان ص اراً، امروزه، راه ناارت

تواند در اختیار ر«یس قوه قرار گیرد و با ناارت میبه روز کامالً  علمی مدرن دارد و دیتای آن    حلراه،  مس   تمر و دقیق
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تص   میمات مرم و عملی اتخاذ کنند و نیازی هم به و...  ها  ، افراد باقیمانده در زندانهاعلمی بر »ورود و خرون « زندان

 ت.  سرکشی نیس

و    .  توان ب ا مونیتورین گ روزان ه موارد را دی دامروزه دیت ای ورود و خرون زن دانی ان وجود دارد و میب ه عنوان مث ال،  

تش   خیص داد که کدام زندانی با کدام جرم یا اترام در کدام زندان وجود دارد و تیمی مطمئن از قض   ات با تجربه، در 

زادی است یا باید  آی خود انجام دهند و ببینند که زندانی مست ق هانقاط مختلف کشور، این ناارت را از طریق موبایل

 د.  بزنند و مشکل فرد حل شو  تأییدبررسی کننده نرا«ی مجازی، تیک  هیأتبه وی کمک شود و یک  

 بفو ا ر  یا  اه ساما ه  ل گات یک -6

س یس تم آنالین متمرکز قوه  را در  ها  توان درخواس ت میدر خص وی لیس ت اش خای مس ت ق عهو و بخش ودگی نیز 

ارا«ه دهند و عهو    مس ؤولینرا بررس ی کرده و به ها آن پرونده، قابل دیدن و تبانی(غیرش ناس ا«ی کرد و تیم عهو )، قض ا«یه

عهو و یا لیست کاهش م کومیت  ،  اگر س امانه برخم »اعتبار س نجی« زندانیان و رفتار آنان ایجاد ش ود، یا تخهیف بگیرند

،  از س لیقه ر«یس زندان و بند خارن خواهد ش د و گرفتن رش وه و پارتی و قراردادن افراد در لیس ت عهو ،  هاو پیگیری آن

 د.  یابمیبه حداقل کاهش 

 ت ا ر  یا ،ات  جک به خا و اه اا   یباا  گجاب -7

: داردمیمقرر که   1395/ 11/ 10کش ور مص وب ش ش م ی توس  ه هاقانون احکام دا«می برنامه 38ماده  بر اس ا  بند ن 

ی اجرا«ی، مؤس س ات عمومی و  های و تربیتی کش ور مکلف اس ت با همکاری دس تگاهتأمینو اقدامات  ها  »س ازمان زندان

 مردم نراد، به مناور باز اجتماعی شدن م کومان اقدامات زیر را انجام دهد:

از طریق اق دام اتی نایر ه ا ب ا رویکرد ارتق ای ب ازدارن دگی و جنب ه اص   الحی مج ازات حبس، اص   ال  م یم زن دان  -1

زن دانی ان و ب ازداش   ت ش   دگ ان براس   ا  س   ابق ه و نوع جرا«م ارتک ابی، تهکی ک مترم ان از م کوم ان در بن دی  طبق ه

 ی موقت در شررهای باالی بیست هزار نهر جم یت هابازداشتگاه

ی و تربیتی کش ور،  تأمینو اقدامات  ها  پزش کی با هماهنگی س ازمان زندان آموزش     وزارت برداش ت، درمان و  ص رهتب

 را به عنوان منطقه برداشتی ت ت پوشش خدمات جامع و همگانی سالمت کشور قرار دهد.ها زندان

 کشور  ایهفنی و حرف  آموزشو پرورش و سازمان  آموزشزندانیان واجد شرایم با همکاری وزارت    آموزش -2

داد امام خمینی)ره(، س ازمان برزیس تی  ام  هی زندانیان بی بض اعت با همکاری کمیتهارفع مش کل م یش تی خانواده -3

 .ربم و بیمه سالمت رایگان زندانیان و خانواده آنراذیکشور و سایر نرادهای  

 1شود.میبینی  پیشی سنواتی  هاای این حکم هرساله در بودجه  اعتبار مورد نیاز برای اجر تبصره

توان در س  امانه طراحی کرد به می،  تمامی این موارد چه در طول دوران زندانی و چه پس از آزادی مش  روط یا قط ی

کمک به خانواده زندانیان از روش کنونی  ،  ایهبا چنین س  اماند.  مدیریت علمی امکان پذیر باش   ،  که در هرکدام طوری

توانند ش ناس ا«ی ش ده و با  میها  خانواده، گرددمیدار  مس ألهتغییر یافته و موجب س المت آن و عدم ارتباط اش خای  
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کان س و  اس تهاده وجود  امهبدون آن ک ،  هرنوع کمکی به طور مس تقیم به خودش ان ارا«ه ش ود، حهظ حرمت و احترام آنان

  د.داشته باش

 

 جرائم و آینده فضای مجازی در دادرسی، مشکالت: سومگفتار 

 ی خصوص م یحر ی مجاز یفضا: اول مبحث
، های مختلف وجود دارد و در مواردی از آنهااز آنجا که اطالعات مربوط به اش  خای حقیقی یا حقوقی نزد س  ازمان

موجب »عدم  ها  گذاری آنم رمانگی دارد و لذا عدم اش  تراک ها و نرادها گاه از نار قانونی اطالعات موجود س  ازمان

و یا هر یک از   هاحقوقی وجود دارد که دادگاه  حلراهآیا برای این مش   کل ، ش   ودمیدس   تیابی« به »مدیریت دانش« 

 د.  بتوانند از این دیتاها استهاده کنن، بررسی کنندگان پرونده

 

 خصوصی حقوق اساسی بشر حریم : بند اول
  ی در توس  ه حقوق بش ر ض رور یعزت انس ان.  اس ت   1توس  ه و اعمال اس تقالل یبش ر، حقوق الزم برا  یحقوق اس اس  

.  نقض فاحش حقوق بش  ر در همه جوامع اس  ت  جهیخود، نت ی، انکار فرد به عنوان اس  تاد زندگ گریبه عبارت د.  اس  ت 

حقوق   قیتواند از طرمیاس ت که    یادآز  یخص وص   میحر.  نرهته اس ت   یخص وص   میمتقابل با حر  یکرامت در وابس تگ

  م یاز ش را یناش   یخص وص   میاس تقالل از نار حر.  ش ود یقانون  و  تأیید  یالمللبینجام ه   ای  الت یملت، ا  کیکه در  ی یطب

.  اس ت   یو حقوق اص ل ازهایو مت ادل کردن ن  یرفتار، حهظ رفاه جس م  ت یحداقل ظرف نیاس ت که در ابتدا تض م  یممتاز

و اس ا     هیپا - ت یش خص   یبرا  ی، چرارچوبیخص وص   یزندگ  یبرا  ی، ص رف نار از حق قانونیخص وص    میحر نیا

 2کند.می جادیا -استقالل 

  یشخص ت،اا اه تی م  دأمی   ا ا ت   یخصوص  م  حاحفظ  -1

قوه  دارد »میمقرر   1393/ 08/ 10 مص وب یکیالکترون یمس لح و دادرس    یروهایجرا«م ن یدادرس    نییقانون آ 658  ماده

  ی ش خص   یهاداده  ت یامن تأمینافراد و    یخص وص   میحهظ حر  یالزم را برا یو قانون یفن داتیموظف اس ت تمر  قض ا«یه

   .جرم انگاری شده است ، « تخلف از این مادهبخش فراهم آورد.  نیآنان، در چارچوب اقدامات ا

  ا یافراد   یخصوص میدارند، موجبات نقض حر  اریبخش را در اخت نیموضوع ا یهاکه داده  ی   چنانچه اشخاص660  ماده

قرار    ت یدر دس تر  اش خای فاقد ص الح  ایآنرا را افش ا کرده    رمجازیبه طور غ  ایاطالعات را فراهم آورند   یم رمانگ

و انهص ال از خدمت از دو تا ده س ال  الیر  ونیلیم  س ت یدو  ات  س ت یاز ب  ینقد  یجزا ایدهند، به حبس از دو تا پنج س ال 

 م کوم خواهند شد.

 نیو اطالعات موض وع ا  یو مخابرات  ایهانیرا یهامراکز، س امانه  ت یکه مس ؤول حهظ امن ی     چنانچه اش خاص  661  ماده

  ا ی یمباالتیب  ای  یاطیاحتیآنان قرار گرفته اس ت بر اثر ب  اریمذکور در اخت  ی(هاس تمیس امانه )س    ایها  داده ایبخش هس تند 

  ی ها و سامانهها داده  هیعل  ای  لهیبه وس    ایهانیموجبات ارتکاب جرا«م را  یتیمت ارف امن ریتداب  ت یعدم رعا  ایعدم مرارت  

 
1 Exercise of autonomy 
2 Gumbis Jaunius, Bacianskaite Vytaute & Randakeviciute Jurgita, “Do Human Rights Guarantee 

Autonomy?’, (University of Vilnius, Lithuania), p 81 
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از   ینقد  یجزا  ایانهص ال ازخدمت تا پنج س ال   ایرا فراهم آورند، به حبس از ش ش ماه تا دو س ال  یو مخابرات  ایهانیرا

 1م کوم خواهند شد. الیر  ونیلیده تا صدم

 مصاا ق  ام  یض حا م خصوصی اه  ضات مجاات -2

ی  هاحوزه مرتبم با نقض حریم خص وص ی و انجام ف الیت  ایهی موجود در قانون جرا«م رایانهاین بخشتریکی از مرم

ی اجتماعی که در قانون  هاش  بکهبزهکارانه در فض  ای مجازی اس  ت. در زیر به مص  ادیق نقض حریم خص  وص  ی در 

 پردازیم:می( جرم انگاری شده است  ایهالخصوی قانون جرا«م رایان)علی

 یا مخابراتی نایر هک ایمیل یا حساب کاربری اشخای ایهی رایانهادسترسی غیرمجاز به داده •

های ش نود افزارنرمایر اس تهاده از یا مخابراتی ن  ایهی رایانهاش نود غیرمجاز م توای در حال انتقال در س یس تم •

 ی اینترنتیهاچت 

ی داده یا هایا مخابراتی یا حامل  ایهی رایانهای س  ری در حال انتقال در س  یس  تمهادس  ترس  ی غیرمجاز به داده •

 ت صیل و شنود آن

ی داده برای هایا مخابراتی یا حامل  ایهی رایانهاهای س ری در حال انتقال در س یس تمدر دس تر  قرار دادن داده •

 اشخای فاقد صالحیت 

ی س  ری در حال انتقال در  هایا مخابراتی به قص  د دس  ترس  ی به داده  ایهی رایانهانقض تدابیر امنیتی س  یس  تم •

 ی دادههایا مخابراتی یا حامل  ایهی رایانهاسیستم

یا مخابراتی یا   ایهی رایانهای دیگری از س   یس   تمهاحذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده •

 ی داده به طور غیرمجازهاحامل

یا مخابراتی به طور غیرمجاز نایر غیرف ال س  ازی پایگاه   ایهی رایانهااز کار انداختن یا مختل نمودن س  یس  تم •

 ی اینترنتی شخصیهاداده تارنماها و ممان ت از دسترسی اشخای به پایگاه

 یا مخابراتی به طور غیرمجاز  ایهی رایانهای یا سیستمهاممان ت از دسترسی اشخای مجاز به داده •

 یرمجازی مت لق به دیگری به طور غهاربودن داده •

 یا مخابراتی   ایهی رایانهاهتک حیثیت از طریق انتشار یافتن صوت و فیلم ت ریف شده دیگری به وسیله سیستم  •

 یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی  ایهی رایانهانشر اکاذیب از طریق سیستم •

ها یا کان دس ترس ی غیرمجاز به دادهام های ک یا هر داده  فروش یا انتش ار یافتن یا در دس تر  قرار دادن گذرواژه •

 کندای یا مخابراتی مت لق به دیگری را فراهم میهای رایانهسیستم

و تخریب و اخالل در   ایهن وه ارتکاب جرا«م دس  ترس  ی غیرمجاز، ش  نود غیرمجاز، جاس  وس  ی رایان آموزش •

 و مخابراتی  ایهی رایانهایا سیستمها  داده

 تمجاا تاه  ضا  یخصوص  م  حا ف  ضاتهت باادلا -3

 میو ب ه عنوان حر  اش   ت د  «گرانید  دی د  حهظ از»  ی ت از موارد ق ابل  یاری  بس      ظرور و بروز موب ای ل و اینترن ت،  شیپ  ت ا

  س یو س روها  رس انکه توس م خدمات  یکوچک و بزرگ   یهاسیتابیش د اما امروزه با توجه به دمیمطر     یخص وص  
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حتی  ، انبوهی از اطالعات مختلف شخصی افراد شودمیمردم ارا«ه به ،  ی اجتماعیهاشبکه  خصوصاًو  ینترنتیدهندگان ا

  و  در اختیار دیگران،  و همه موض وعاتها  و فیلمها  در غذا و خوراک و پوش اک و اخبار و مطالب و عکسها س لیقه آن

 د. شو میف راست که در جرت مصارف تبلیغاتی و تجاری مص، هادستر  پلتهرمدر 

هر   یرببررهدر جرت  ها  تایو اس  تهاده از د  نگینیما (Data) تاید  نکهیو آن ا  ش  ودیت ارض مرم مطر  م  کی نجایا در

 اطالعات  ت رض اس ت کهمورد   یخص وص   میحر و در نتیجه،  ردیگ یبودن آن مورد توجه قرار م یو اقتص اد  ش تریچه ب

ص ورت  ، هادر جرت اهداف تجاری و دیگر هدفبندی  طبقه،  هاران از س ایت ببررهیا    فروش گاه کی در  کنندگان  نامثبت 

 ت. که نیازمند ت قیق تهصیلی اس ردینگ ای  ردیگ 

 ی ط بات شخصضاتهت باادلا ف حا م خصوصی ت :  لف

گیرد و میقرار   س ؤالمورد   2ینترنتیا  یجس تجو   یموتورهاجایگاه  ، افراد 1اطالعات ش خص ییک با  کالس  در یک برخورد  

  ره یو ذخ  یفررست بند یجستجو برا  4،ت یدر وب ساها پردازش داده 3،هاافراد در رابطه با پردازش دادهحق حهاظت از  

ها ت ردات اپراتور زانیمو افزایش  6هادر حهاظت از داده موتور جس تجو   ت یمس ؤولموجب    5،کاربران اطالعات یس از

تغییرات بنیادینی ص  ورت گرفته که ت ارض بین حریم خص  وص  ی و ،  ش  ود اما در عملمی  7کاربرانحقوق   در حهظ

 ت.  گیرند« حل کرده اسمیی اینترنتی را با »ت رداتی که از کاربران برای افشا  هویت  هاسیستم

 به  ،ر ف خوا  اسیر   GDPR: ا

ها  مقررات جدید ات ادیه اروپا برای تقویت حهاظت از اطالعات عمومی ش رروندان ات ادیه اروپا ایجادش ده و ش رکت 

 بر جلوگیری کنند.باید پیش از اجرایی شدن آن آماده شده و از وقوع حوادث جدی و هزینه

  ی اروپا اس ت، که برا هیدر ات اد یخص وص    میحقوق بش ر و حهظ حر نیعناص ر در قوان  نیتراز مرم یکی  اس ت یس   نیا

 مرم است.  اریبس ندهیآ یهاتکامل آن در سال  یریگ ما و شکل  تالیجیاقتصاد د

پس از  2018در ماه مه   رودیکرد و انتاار م  ب یرا تص و   8آر«پیدی»جی دیجد  اس ت یس   2016  هیاروپا در فور  ونیس  یکم

اروپا اعمال   هیعض  و ات اد  یبه تمام کش  ورها میطور مس  تقمقررات به نیاجرا باش  د. ادوره ت ول دوس  اله، قابل کی

  یی تمام نرادها یبلکه برا  یعموم  ینرادها یبرا  تنرانه  نیقوان نیباش  د. ا  یمل  نیقوان یبه اجرا ازین نکهیبدون ا  ش  ودیم

هدف  با عنوان » ایهدر مقال .اس  ت   یس  ازادهیقابل پ کنند،یو اداره م یآورجمع هیرا در ات اد  یکه اطالعات ش  خص   

را برش مرده که عبارت اس ت   اروپا هیات اد  یجنبه مرم از مقررات حهاظت از اطالعات عموم 10« س ت؟یچآر پیدیجی

 : از

 شوند.می  تررانهیاطالعات سخت گ  یجمع آور  نیقوان -1

 .دیهست  ب یخود در برابر هرگونه آس یحهاظت از اطالعات شخص  مسؤولشما   -2

 
1 Personal data 

2 Internet search engines 

3 Protection of individuals with regard to the processing of such data 

4 Processing of data contained on websites 

5 Searching for ، indexing and storage of such data 

6 Responsibility of the operator of the search engine 

7 Extent of that operator’s obligations and of the data subject’s rights 
8 General data protection regulation (GDPR) 
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پس از ها اطالعات آن ی نیرا دارند. )  «ت یس ا یس پرده ش دن اطالعات خود از رو  یبه فراموش  »ص احبان داده حق   -3

 م و شود.(  ت یسا یاز رو یمدت

 دارند.  یشتریب  ت یکاربران از ناارت کامل بر اطالعات خود رضا -4

 اطالعات به خطر افتاده خود خواهند بود.  یریگیپ یبرا  یقانون یهاپرونده  لیقادر به تشک  انیمشتر -5

 .دیبا کاربر هست حیو ارتباط ص   ت یجلب رضا  مسؤولشما   -6

 است.  یاجبار  رونیکاربران به ب  یدر رابطه با درز اطالعات خصوص  یفور  یارا«ه گزارش -7

 اروپا هیات اد 1آرپیدیجی  نیاز قوان یچیدر صورت سرپها  و سازمانها  در انتاار شرکت  دیشد یمجازات -8

 شده است.  یاروپا اکنون قانون  هیبه خارن از ات اد یانتقال اطالعات شخص -9

 2کنند. نییت ها حهاظت از داده  یافسر برا  کی دیباها  شرکت  -10

و  بزر    یهات یحل نکرد و س  احریم خص  وص  ی را مش  کل  هیچ یک از اهداف فوق ت قق نیافت و ،  اما در عمل

و س پس اجازه    رندیگ میرا از کاربران    یهمان ابتدا مجوز اس تهاده از کل اطالعات ش خص  ،  های نص بی بر موبایلافزارنرم

 (.گیرندمیقبل از عمل جراحی  ،  که پزشکان ایه)مانند رضایت نام .دهندمیورود 

ی اینترنتی  ه اوقتی ک اربران برای اولین ب ار ب ه آدر ،  پس از تص   وی ب قوانین ج دی د حه اظ ت از داده در ات  ادی ه اروپ ا

، آن اطالعات را در دس تگاه پردازش  یو ش رکا 3جی مدیاامدی د.  بیننمیرا دیلی میل انگلیس ی ن متن ایهروند مش ابمی

،  ی ش خص    یو م تواها غاتیتبل شینما  یش ما برا  ت یخود بر اس ا  رض ا  یو ش رکا  ماکنند.می یدس ترس    قابل  ایو   رهیذخ

  یی هاو داده،  ییایجغراف  ت یموق   قیدق یهااستهاده از داده،  و توس  ه م صول نیمخاطب  نشیب، و م توا یآگر  یریگ اندازه

. به طور ف ال میدار  یس  ترس   د  ایو/   رهیذخ، پردازش، مرور  یهاش  ناس  ه من ص  ر به فرد و داده،  پی«»آیمانند آدر  

 .دیاسکن کن  ییشناسا یدستگاه را برا  یهایژگ یو

  ی متک یش ما به منافع قانون  یهاپردازش داده یبلکه برا میکنمین هیش ما تک  ت یما به رض ا  یش رکا  ایاوقات ما و/   یگاه

  . دیکن  کیکل ریدر ز  یکوک   ماتیتنا یرو،  و ن وه اعتراض  یبر منافع قانون هیتک لیدل، ما  یمش اهده ش رکا ی. برامیهس ت

در خم    یکوک  ماتیتنا وندیپ  قیرا در هر زمان از طر ش  تریو اطالعات ب دیخود را کنترل کن  یهااس  تهاده از داده ن وه

توانند اس  تهاده کنند در نتیجه کل اهداف میاجازه ادامه دارند و گرنه ن، کنند تأییداگر   .دیمش  اهده کن یرازدار یمش   

 د.  شو میبالاثر  ، این مجوز با آر«پیدی»جی

  ج  مراما گی  ط بات ت ضاتهت اسگاسی  ط بات شخصی: ج

اطالعات مربوط به اش خای حقیقی یا حقوقی  نداش تن اطالعات اس ت و از آنجا که ،  مدیریت ص  یح مش کالتیکی از 

ه ا و نر اده ا گ اه از نار ق انونی  اطالع ات موجود س   ازم ان، ه ای مختلف وجود دارد و در مواردی از آنه انزد س   ازم ان

  .  شودمیغلم ها گیری تصمیم، توانند به اشتراک بگذارندمیآورند که نمیم رمانگی دارد و لذا عذر 

،  نیتیام هدر خص وی اطالعات م رمان،  م رمانگی امنیتی و م رمانگی ش خص ی:  بر دو دس ته اس ت ، اطالعاتم رمانگی 

نزد ،  حقوقی  اعم از ش   خص حقیقی ی ا،  مب  ث دیگری اس   ت ک ه ب ای د ب ه آن پرداخ ت ام ا اطالع ات م رم ان ه افراد

 
1 General Data Protection Regulation (GDPR) 

۲ GDPR مقررات حهاظت از اطالعات عمومی( چیست؟(   

3 DMG Media 
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(  و...س ازمان بیمه س المت  ،  اجتماعی تأمینس ازمان  ،  ی بیمه گر منزل و خودروها)س ازمانها بیمه،  ی پزش کیهاس ازمان

ممنوعیت انتش ار  ، که ممکن اس ت در قوانین مختلف،  هاس ازمان آمار و مش ابه آن،  ات اعتباریمؤس س  و ها  بانک،  هاکارگاه

، برای خود ش  خص،  از نار واق ی،  اما بر اس  ا  قانون .  ادعا کنند که م رمانه اس  ت   هاآنرا وجود دارد و یا س  ازمان

 . ممکن است خالف باشد، انتشار آن برای غیر، بدون مجوز صاحب آن اطالعات  صرفاًم رمانگی ندارد و 

 ات  ا    گا ت« قیب اهبی  »حا م خصوصی« ت »ا   گخاا: ا

یا تس  ریالتی که در زندگی   ش  ودمی  نترنت یاس  تهاده از ا  شیباعث افزا  تریقو  یخص  وص     میمقررات حهظ حر آیا

  اندهدچار دگردیسی شد، خود  یش ود و مردم نس بت به حریم خصوصمیش ود موجب اعتماد  میاینترنت ارا«ه   یوس یلهبه

 امروزه ت صبی ندارند؟، کردندمیپنران   و بخش وسی ی از آن چه را که سابقاً

حهاظت از از مص رف کننده، مقررات   ت یحما یدهد فراتر از حداقل س طح اص لمیوجود دارد که نش ان   یش واهد کم

و کاهش درآمد ها  نهیهز شیبا افزا  یدر مق ابل، مقررات اض   اف. دهدمی  شیاعتم اد را افزا،  تریقو   یخص   وص     میحر

در . کندمیرا م دود  تالیجید  یهای، عرض  ه فناوردیدر م ص  والت و خدمات جد  یگذارس  رمایه  یبراها  ش  رکت 

فناوری    کیعدم وجود آن در اس  تهاده از  ایاس  ت که فرد در م رض خطر   ینانیس  طح اطم،  اعتماد،  یچارچوب فناور

  ی از ارزش   یتاب ، خای اس تهاده کنندفناوری   کیافراد از  نکهیا  احتمالو انتاارات خود دارد.  اتیبر تجرب  یمبتن نیم 

  نترنتایهمص رف کنندگان ب  ش تریکنند. به عنوان مثال، بمیاعتمادش ان درک    زانیو مفناوری  اس ت که آنرا در اس تهاده از 

و به اش تراک گذاری ،  نیو از رفتن آنال -رس اند مین ب یخطر اس ت و به آنرا آس  یآنرا م تقدند که آن ب -کنند  میاعتماد  

  می تص  م  نیبنابرا،  آورندمیها بدس  ت افزارنرمرا از اینترنت و    یتوجر  قابلارزش  ندارند زیرای ترس   ، هااطالعات آن

 1استهاده کنند.فناوری   نیکه از ا رندیگ می

 ت  ط بادی،اهتش دا و ی حل دلاهض حا م خصوصی ت با ک: ه

ص ورت   ایننیازمند آن هس تیم که اطالعات دقیق فرد را داش ته باش یم در غیر  ،  های گوناگونگیری در زمینهبرای تص میم

نیازمند ،  به طور مثال برای دادن تس ریالت بانکید.  ش و میگیرند و »عدالت« خدش ه دار میامکانات فراوانی ، دارانکالهبر

بررسی ، تواند اقساط خود را بپردازدآن هستیم که بدانیم یک فرد چه میزان توانمندی و تمکن مالی دارد و چه میزان می

از چن دین ب ان ک اس   ت ک ه بر روی برخی از آنر ا مرر م رم انگی ، ح داق ل نی ازمن د چن دین اطالع ات،  مس   أل هواق ی این 

ی اطالعاتی با حریم خص  وص  ی را توض  یح میدهیم و بقیه نیز مانند هاحل یک مورد از ت ارض بانکت.  خورده اس   

 .  آنراست 

، توان در اختیار دیگران قرار دادمیی از موارد م رمانه اس ت که نیک، اطالعات مالی بانکی و گردش حس اب اش خای

توان این اطالعات را گرفت تا فردی که گردش  می،  یک ش خص حقیقی یا حقوقی  از س وی، اما برای دریافت تس ریالت

 د. مالی ندارد به راحتی نتواند مبال  بسیار فراوانی دریافت کند و بازپرداخت نکن

که   ایهاز امکانات موجود )ص ددرص د الکترونیک پیش رفت، کافی اس ت که بانک مرکزی جمروری اس المیدر این زمینه 

، روش ی تمام الکترونیکی را انجام دهد که هر ش خص(  در اختیار بانک مرکزی اس ت مانند ش تاب و ش اپرک کامالً  دارد و 

یش داشته باشد، مثالً یک فرد با ورود به آن سیستم بتواند  هابتواند است الم گردش مالی خود را از کلیه حساب،  خودش

 
1 McQuinn  Alan  and  Castro Daniel, “Why Stronger Privacy Regulations Do Not Spur Increased Internet 

Use“, July 11, 2018 
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و  ، ش ده و چه میزان خارن ش ده اس ت  اوی  هااز ابتدای س ال تا انترای آن چه میزان پول وارد حس اب، به راحتی بهرمد

 د.  ات مالی و اعتباری را بگیرمؤسسو ها  ی خودش در همه بانکهاهر نوع اطالعات حساب

و یا در ، )از قبیل بام یا بله در بانک ملیها  ص  ورت با قرار دادن یک کلید بر روی ص  ه ات الکترونیکی بانکدر این 

( بدون هانترنتی بانک ملت و امثال آنایهو یا ص ه ،  ی ش بکه اجتماعی آنهاافزارنرمص ه ه الکترونیک بانک تجارت و 

تا اش خای )با توجه  ، ی برای دس ترس ی جدید ایجاد ش ودفزارانرمفقم یک س لس له اقدامات  ، ایجاد یک پلت فرم جدید

و   ( با زدن یک کلید ابتدا تا انترای توانمندی مالی و گردش مالی خود را مش خص کننداندهش د قبالًبه احراز هویتی که 

یا کیو آر کد و ،  ارس ال ش ود و با یک کد یونیک،  خود ش خص  از س وی،  به س ازمان مقص د،  با همان کلید، فایل مربوطه

، و امثال آن باش د و در یک س اختار مش خص پی دی افتکس ت ،،  این فایل میتواند به ص ورت اکس ل؛  قابل اس ت الم باش د

 د.  تبادل شو 

اطالعات خود را گرفته و به س   ازمان  ، داوطلبانه، خود ش   خص؛  بدون آنکه م رمانگی اطالعات از بین برود،  بنابراین

، مس  ألهتوان کار را انجام داد و این میبه س  رعت  ، که اگر به ص  ورت تمام الکترونیک باش  ددهد  میارا«ه ، مورد نار

ی اطالع اتی م رم ان ه  ه او هم ه ب ان ک،  ه ااین مطل ب در هم ه زمین هد.  کن  میتس   ریالت بس   ی ار فراوانی برای مردم ایج اد  

ها  و س و  اس تهادهها  توان از ج لمی،  که بتوان آن را اس تهاده کرد ایهس اری و جاری اس ت و در هر زمین، ش خص ی

 . پیشگیری کرد

به عنوان تکلیفِ تس ریل برای مردم، تص ریح ش ده   1387/ 11/ 06مص وب  ، درقانون انتش ار و دس ترس ی آزاد به اطالعات

، مکلف به ارا«ه اطالعات ش خص ی هر فرد، به خودش هس تند،  ات عمومیمؤس س  ی اجرا«ی و هااس ت که همه دس تگاه

  مسؤول هر شخص ، ن تسریل به مردمای هبا ارا«،  توانند درخواست هیچ گونه دلیلی داشته باشندمیمتقاضی باشد و ناگر  

 :و ارا«ه به شخص دیگر است ،  دریافت اطالعات الکترونیک خود

را الزامی دانس ته اس ت و حق مردم  مس ألهاین   1388/ 11/ 04مص وب  1آزاد به اطالعات  یقانون انتش ار و دس ترس   6ماده  

گردد  میدرخواس ت دس ترس ی به اطالعات ش خص ی تنرا از اش خای حقیقی که اطالعات به آنرا مربوط »:  برش مرده اس ت 

 «شود.مییا نماینده قانونی آنان پذیرفته 

العات هیچ گونه  تواند از متقاض ی دس ترس ی به اطمیه عمومی نمؤس س  این قانون به ص راحت اعالم کرده اس ت » 7ماده  

ارتباطی ندارد که از متقاض ی  ،  و اداراتها و نرادها « در حقیقت به س ازماندلیل یا توجیری جرت تقاض ایش مطالبه کند.

 د.  جو«ی کننرا بخواهند و برانه  ایهکننددلیل قانع

ین زمان ممکن ترس ریعه عمومی یا خص وص ی باید به درخواس ت دس ترس ی به اطالعات در مؤس س  دارد »میمقرر   8ماده  

« طبی ی روز از زمان دریافت درخواس ت باش د 10تواند حداکثر بیش از میپاس   دهد و در هر ص ورت زمان پاس   ن

زمان به ، ی الکترونیکهااما درخواس ت ، ی کاغذی اس ت هامربوط به اس ت الم،  اس ت که زمان مطر  ش ده در این ماده

 .کسری از دقیقه تبدیل شده است 

 

 جرائم اینترنتی  : بند دوم

 
 های مجلس شورای اسالمیپژوهشسایت مرکز  1
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تخلف و تقلب و س رقت و امثال آن نیز ، از زمانی که منافع وجود داش ته، داردها  برای خود نیکو«ی و عیب ، ایههر پدید

تغییر شکل  ها جرمجرا«می پدید آمد که از قبل وجود نداش ت مانند هک، و برخی  ،  با پدید آمدن اینترنت ،  بوده و هس ت 

در همه کش ورها و نرادهای  ،  داری و س رقت اینترنتی که فقم تغییر ش کل بودکالهبر، اترام زنی،  دروغ، مانند اهانت ، داد

 ت.  ی در خصوی این موارد مباحث فراوانی صورت گرفالمللبین

    مطبوع ات در ت اریم اده ی ک ق انون  3ال  اق تبص   ره    1ایهواکنش ق انونگ ذار ایران در برخورد ب ا جرایم رای ان  نخس   تین  

. پس از آن قوانین دیگری از «مش مول مواد این قانون اس ت  کلیه نش ریات الکترونیکی»بود که مقرر داش ت:   79/  1/ 30

  قانون جرایم نیروهای مس  لح »، «  79/ 10/ 4مص  وب   ایهایانهای رافزارنرمقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان  »قبیل:  

ناامیان از قبیل ج ل،جاس وس ی، س و اس تهاده مالی    ایهخود، اقس ام جرایم رایان 131که در ماده    1382/ 10/ 17مص وب 

.  انده، مصادیقی از این نوع جرایم را احصا  کرد«  82/ 10/ 17قانون تجارت الکترونیکی مصوب»و   «را برشمرده است و... 

انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در فضای سایبر   این قانون به جرم شدتصویب   88/ 20/ 3 در تاری  ایهقانون جرایم رایان

نیز همچنان در خصوی جرا«م الکترونیکی و ادله  1388پس از سال  2  و آیین دادرس ی خای این جرایم پرداخته است 

 ت.  وانی ذکر شده اسو اسناد آن در قوانین مختلف دیگر موارد فرا

فرهنگی وازجمله اب اد مختلف نام وامنیت  ،  اقتص ادی،  اطالعات، تمام اب اد زندگی اجتماعیفناوری  ، درعص ردیجیتال

در دنیای امروزی مجرمین .  متاثرس اخته اس ت   تبع آن حقوق کیهری را نیز عمیقاًهجوامع انس انی را مت ول نموده اس ت. ب

ی  ه ام الی هزین ه  ت أمینی غیرمج از برای  ه ادانش الکترونی ک م وردر فض   ای مج ازی ب ا روشمن دی از  بررهب ا    ایهحرف  

ی مربوطه را به تامل  هاحقوقدانان وس یاس ت گذاران حوزه،  کنند. این ت ولمیاقدام به پولش ویی س ایبری  ، تروریس م

اس ت که رویکرد کیهری مت ارف واص ول ومبانی    ایهی جرایم س ایبر با جرایم س نتی به گونهاتهاوت.  وادارنموده اس ت 

س رولت ارتکاب جرم وناش ناختگی مجرمین ، فرامرزی بودن .  ش ناخته ش ده آن برای مقابله با این جرایم پاس خگو نیس تند

ی س  اختارهای زندگی مدرن به های مذکور از یک س  و و وابس  تگیهاد. ویژگیانازجمله خص  ایص این گونه جرایم

اثربخش ی وکارآیی   . تبیین یک رویکرد کیهری متهاوت را ض روری س اخته اس ت ، س ایبر از یک س وی دیگرتکنولوژی  

ارکان  ،  تی مانند ت ریف جرموالمستلزم نگاهی متهاوت به مق،  شوندمیقوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب  

 3.یت کیهری وامثال آن است مسؤول، جرم

انواع    نیترجیو را  نیاز اول  یکیده د.  میر     یمج از  یاس   ت ک ه در فض   ا  ییجن ا  ت ی  هر گون ه ف  ال  ینترنتیا  میجرا

و  ها  ت یش امل س رقت هو  هکآغاز ش د.  1960در دهه  تقریباًموض وع    نیهک ش دن اس ت. ا  ،ینترنتیا میجرا  یهات یف ال

  4ی بریسا  ریجرا«م فراگ  نیترمورد از مرم 16  است. گرانید انیو انجام تقلب در م  یخصوص میاطالعات مرم، نقض حر

 
1 cyber crime 

  ، یحقوق  یهادگاه ی، فصلنامه د"رانیا  یهریدرحقوق ک  یکیادله الکترون  لیو ت ص   یریاستنادپذ  "م مدرسول،    گانیشا  ،یزادگان حسن ل  مؤذن  2

 102-77، ی 1388شماره چرل وهشتم، زمستان   یو خدمات ادار ییدانشکده علوم قضا

 1، ی "یبریدرجرم سا هیدوسو یارابطه ،ی بریسا ییو پول شو یبریسا سمیترور " ،یفتح عل ولقونلوی یاسد 3

 
4 Hernandez Erika 
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  6ه ا ب اجگیری ب ا رمز نگ اری متن  5وترییویرو  ک امپ  4داریکالهبر  3دزدی هوی ت   2ه ک کردن 1تقل ب  از؛عب ارت اس   ت  

  13ی بر یس  ا  یگهتگو  12اس  تهاده   س  و   11مرندس  ی اجتماعی  10فیش  ینگ 9هرزنگاری 8کنترل بات نت  7دی دا    حمله

از حمالت و اذیت و آزار اینترنتی   ایهنمون 18 17  یبریس ا  ت یاذ  16س ایبری دروغ 15پورنوگرافی کودکان 14دزدی افزارنرم

 .مختلف از جمله گزارش زیر مالحاه نما«ید  هایگزارشدر ،  را در مورد اشخای مشرور

   گر می ا ئجی  ه اه    گا ت ت ه  ا ه  دفاق   -1

ت داد زیادی از  یاس   الم  یمجلس ش   ورا  1388/ 03/ 05 مص   وب ایهانیرا  میقانون جرا در قوانین مختلف ازجمله در

 شود:می«ی نیز بیان گردیده است عناوین این قانون جرت اختصار بیان  هامطر  شده، و مجازات  ایهجرا«م رایان

 هاجرا«م و مجازات کمیبخش  

 یو مخابرات  ایهانیرا  یهاو سامانهها  داده یم رمانگ  هیجرا«م عل کمیفصل • 

 رمجازیغ یدسترس کمیمب ث  • 

 رمجازیمب ث دوم شنود غ• 

 ایهانیرا  یمب ث سوم جاسوس• 

 یو مخابرات ایهانیرا  یهاو سامانهها داده  ت یص ت و تمام  هیجرا«م علفصل دوم • 

 ایهانیج ل را کمیمب ث  • 

 یو مخابرات  ایهانیرا  یهاسامانه ایها و اخالل در داده ب یمب ث دوم تخر• 

 انهیمرتبم با را یدارکالهبرفصل سوم سرقت و • 

   یعهت و اخالق عموم  هیفصل چرارم جرا«م عل• 

   ب یو نشر اکاذ  ت یثیفصل پنجم هتک ح• 

 اشخای   یهریک   ت یفصل ششم مسؤول• 

 جرا«م ریفصل ههتم سا• 

 هامجازات دیفصل هشتم تشد• 

 
1 Fraud 
2 Hacking 
3 Identity Theft 
4 Scamming 
5 Computer Viruses 
6 Ransomware 
7 DDoS Attack 
8 Botnets 
9 Spamming 
10 Phishing 
11 Social Engineering 
12 Malvertising 
13 Cyberstalking 
14 Software Piracy 
15 Child Pornography 
16 Cyberbullying 
17 Cyberbullying 
18 Hernandez Erika, “The 16 Most Common Types of Cybercrime Acts”, 14th February 2018, p 4 
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 ی الکترونیک  دادرس نییآ• 

   ت یصالح کمیفصل • 

 یکیادله الکترون یفصل دوم جمع آور• 

 هاداده یمب ث اول نگردار• 

 شده  رهیذخ  ایهانیرا  یهاداده یحهظ فورمب ث دوم • 

 هامب ث سوم ارا«ه داده• 

 1ایهانیارتباطات را  یمب ث پنجم شنود م توا• 

 د. تواند خود یک پژوهش مهصل باشمیهریک از این موارد،  

 ،ا ام   گاهت  ا  یهم باا هت صر ه -2

در آلمان برای کسانی که با استهاده  ،  ی پلیس است هاانتشار آن از خشونت برداری و فیلم  مسأله« هایکی از »جرم انگاری

س   ال زندان مجازات در نار  2گیرند از هزار یورو جریمه نقدی تا میاز تلهن همراه به هنگام وقوع حوادث، س   لهی 

   2گرفته شده است.

اکثریت قاطع در مجلس ملی فرانسه تصویب  آذر( با   4نوامبر ) 24الی ه جنجالی موسوم به »امنیت جامع« روز سه شنبه 

  رأی مخالف در مرحله پارلمانی پذیرفته ش د.  104نماینده در برابر تنرا   388ن با نار موافق  آپیش نراد دولت در  و   ش د.

ان پلیس است. بر پایه یکی از مواد این قانون جنجالی که  مأمورین بخش این قانون درباره همرسان کردن تصاویر تررمم

پلیس اگر به قص د آس یب رس اندن به او انجام گیرد،   مأمورپیش نویس آن تا امروز در دس ت بررس ی بود، پخش تص ویر 

نون  این قا  ش ود.میهزار یورو م کوم  45جرم انگاش ته ش ده و عامل این اقدام به زندان تا یک س ال و جریمه نقدی تا  

گوین د ک ه چنین ق انونی م  دود کنن ده  میت اکنون انتق اده ای زی ادی را در فرانس   ه برانگیخت ه اس   ت. منتق دان این ق انون  

ی ش رروندان و به ویژه مخل کار خبرنگاران خواهد بود. ف االن حقوق ش رروندی و روزنامه نگاران فرانس ه در هاآزادی

 3.اندهشرر دیگر برپا کرد 20ر پاریس و بیش از ن قانون دایهروزهای اخیر اعتراضاتی را علی

تص اویر ض رب و   .ان پلیس فرانس ه مجرو  ش دمأمورمردی که به دس ت : گزارش داد  2020/ 11/ 26یورونیوز در تاری   

شود که کشمکش سیاسی در فرانسه بر سر تصویب میجر  مردی سیاهپوست در م له ههدهم پاریس در حالی منتشر 

ان پلیس اگر با هدف »آس یب زدن« به آنرا مأموراین طر  انتش ار تص ویر  24طر  »امنیت جامع« ادامه دارد. بنا به ماده 

  مأمور وزیر فرانس  ه ش  امگاه پنجش  نبه اعالم کرد که کمیس  یونی را انجام ش  ود ممنوع اس  ت. ژان کاس  تکس، نخس  ت  

 طر  »امنیت جامع« کرده است. 24بازنویسی متن ماده  

ان پلیس مورد ض رب و جر  قرار گرفت از »ناس زای  مأمورمرد س یاهپوس تی که ش نبه ش ب گذش ته در پاریس به دس ت  

ن مرد آنرا را کتک زده اس ت. این در ای هک   اندهس مدعی ش دان پلیمأموران س خن گهته اس ت.  مأمورنژادپرس تانه« این 

ان پلیس مأموراز برخورد خش ونت آمیز این مرد س یاهپوس ت با   ایهحالی اس ت که در تص اویر وید«ویی منتش رش ده نش ان

 شود.میدیده ن

 
 05/03/1388مصوب ای قانون جرا«م رایانه،های مجلس شورای اسالمیسایت مرکز پژوهش 1

 17/01/1398، در آلمان رهایبگ  یمجازات سله، ایآر یخبرگزار 2

 ۲0۲0/ ۲4/11، آورد  یدر مجلس فرانسه رأ  سیپل  ریجامع« و منع پخش تصو ت ی »امن یجنجال   هیال  ،سایت یورونیوز 3
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 دلاهضات  ضات مجاات با باخی مو ا   حیوق بوا -3

، حقوق بش  ر را توس   ه داده اس  ت اما در برخی موارد،  هابر اینکه فض  ای مجازی، در بس  یاری از زمینه تأکیدض  من 

که  . . . جاد کرده اس ت از جمله اهانت، ش ای ات دروغ، هتک حیثیت، نهرت پراکنی وای  هبزرگی را برای جام  مش کالت

  حقوق   المللیبین  میثاق 20و همچنین ماده  19 ماده 3مخالف مواد گوناگونی از حقوق بش ر اس ت، از جمله مخالف بند 

 :است که مقرر شده است   و سیاسی مدنی

  ت ابع   اس   ت   و ل ذا ممکن  اس   ت   خ ای  یه ای ت مس   ؤولو    حقوق  مس   تلزم  م اده  این  2م ذکور در بن د    حقوق  اعم ال

 باشد:  داشته ضرورت  ر ذیلامو   و برای شده تصریح  در قانون بشود که م ینی  یهام دودیت 

 .دیگران  با حیثیت  حقوق  احترام .1

 .عمومی یا اخالق یا سالمت  عمومی یا نام ملی  امنیت  هظ.ح2

  20  ماده

 .است   ممنوع قانون  موجب  به  جنگ  برای تبلی   هر گونه. 1

 زور باش د به یا اعمال یا مخاص مه تب یض م رک  که یا مذهبی نژادییا   )تنهر( ملی  کینه ( به)ترغیب  دعوت  هر گونه. 2

 1.است   ممنوع  قانون  موجب 

س ت، در یک  و مص ادیق اها  این موارد در س طح گس ترده در اینترنت و فض ای مجازی وجود دارد و تهاوت در دیدگاه

 د. خواننمیدانند و دیگران آن را مصداق »نقض حقوق دیگری« میآن را آزادی بیان برخی  ،  موضوع

 م   ش  جه  :  لف

ی اجماع دارند در مورد اینکه ش   کنجه و بد رفتاری اعمالی هس   تند به دور از موازین اخالق و  المللبینقوانین ملی و  

را   کس هیچگوید »می و س  یاس  ی مدنی حقوق  یالمللبین  میثاق 7  ماده. عرف م مول در اجتماع و باید ممنوع ش  وند

قرار   خص وص اًم. قرار داد ت قیرآمیزیا  انس انی یا خالف ظالمانه  یهایا رفتار هایا مجازات  مورد آزار و ش کنجه تواننمی

در اینترنت ش کنجه    طبی تاً  «.اس ت   او ممنوع آزادانه  رض ایت  بدون  یا علمی  پزش کی یهاآزمایش ت ت  ش خص یک دادن

فیزیکی امکان پذیر نیس ت اما ش کنجه روحی و فش ارهای روانی بس یار س نگین اس ت، وقتی در ص ه ه یک فرد مش رور و  

گیرد آن ش  خص، بدترین حاالت  میص  ورت   ...وها  ، تردیدات به قتل یا بی آبرو«ی، افش  اگریهایا م مولی، ف اش  ی

و یا در مواردی منجر به خودکش ی    اندهجا«ی که بس یاری ص ه ات مجازی خود را بس تافتد تا میروانی و ش کنجه اتهاق 

   2.شده است 

  تبااه ا هم   : ا

ی به رس میت ش ناخته ش ده در جران اس ت؛ و چنانچه در ماده چرارم اعالمیه جرانی  المللبیناز حقوق   3داریبرده منع

  نگاه   یگ در برد  توانیرا نم کس چیهدارد :»میمقرر   یمدن  حقوق  یللالمبین  ثاقیم 8 اس  ت: مادهحقوق بش  ر ذکر ش  ده

 «  .است   از ان ا  ممنوع یبرر ن و   برده  و فروش دیو خر  یگ برد.  داشت 

 
 و سیاسی  مدنی حقوق المللیبین میثاق 1

 ید  برای دیدن اثرات این شکنجه به متن مقاله » تأثیر روانی آزار جنسی در فضای مجازی با دنیای واق ی یکی است « در یورونیوز مراج ه نما«   2

 
3 Freedom from slavery 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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وجود ندارد، اما بردگی مدرن، و استثمار زنان، و    ایهبرد امروزه برده داری به صورت رسمی از بین رفته است، و ظاهراً

ی  هادر فض ای مجازی و ش بکه،  ی س ازمان یافته تبرکارهااز س ابق ش ده اس ت، گروه  ترکودکان در تجارت ف ش ا، گس ترده

ی جنس ی داوطلبانه یا  های س یاه )ص  نههاو با وجود اینترنت، با گرفتن فیلم  اندهداری مدرن روی آوردبه برده،  اجتماعی

کنند، تا مینمایند، و فرد را به تن فروش ی مجبور میاجباری از دختران و زنان و کودکان( اقدام به انتش ار آن در اینترنت  

ی جرا«م س ازمان  هاگروه،  و در بس یاری از کش ورها  1ی بس یاری برای مقابله با آن به وجود آمده اس ت هاجا«ی که کمپین

»حق ، ی آنالین به دستگاه قضا«ی وجود داشته باشدرساناطالعاگر امکان شکایت مستقیم و یا  ، وجود دارد  یافته فراوانی

ری از فضای مجازی قوه قضا«یه را در شناخت هرچه  ببررهشود و با میامکان پذیر ،  دادرس ی عادالنه« این اقشار ض یف

 د. تواند یاری نمایمیی بردگی زنان، هابیشتر »جرا«م سازمان یافته« و شبکه

 اه  ضات مجاات،ا ت پهت  ام،ا  ا ئم اتلت -4

جرا«م فراوان دیگری در فض ای مجازی توس م  ،  جامع نیس ت ،  از دیدگاه کاربران  ص رفاًنگاه به جرا«م فض ای مجازی  

ش ود  میو دادخواهی اس ت که کلیات آن مطر    افتد که هرکدام قابل بررس یمیی قدرتمند اتهاق هاو پلت فرمها  دولت 

 .ی جز«یات فراوان قابل بررسی است او هرکدام دار

 دیتا ماینینگ و استهاده از هوش مصنوعی و ت رض به حریم قانونی اشخای • 

 ی اشتباه  هافریب در نتایج جستجو با رنکینگ• 

 هاپلت فرمو حذف و یا عدم نمایش اطالعات مغایر با اهداف   2سانسور• 

 بدون حکم دادگاه  ها و پلت فرمها  فیلترینگ سایت • 

 از بین بردن دسترسی با حذف اکانت با آرشیو • 

 تملک دسترنج دیگران• 

  ات ا   ا   به بر لت اه  ا یاسگاس لل ت ا پ  یک ت  -5

اخبار  ،  با »کرونا«، خاص ی ندارداختص ای به جام ه  ، ش ود و این امرمیموجب بروز ش ای ات فراوان    ایهبروز هر حادث

بر ، بود که در آن 3به ص ورت »دیپ فیک«ها  حتی برخی فیلم،  آن منتش ر ش د،  ی اجتماعی در موردهافراوانی در ش بکه

 
در یک جم یت پنران و های طراحی استثمار جنسی و مطال ات جنسی در میان زنان و دختران: مالحاات روش شناختی  به مقاله »استراتژی  1

 آسیب پذیر« به آدر  زیر مراج ه فرما«ید 

Design strategies from sexual exploitation and sex work studies among women and girls: Methodological 

considerations in a hidden and vulnerable population 
2 Censorship 

شده است و براسا  هوش    لی تشک  نیو دروغ   یج ل  یبه م نا(  Fake)  کیو ف   ق یعم  یبه م نا   (Deep)  پیدو واژه د  بی از ترک  کیف  پید  3

 از  یاز دسته خاص  ق،ی همان ج ل عم  ای  کی ف  پی د  یو سنتز کند. در فناور  دی تول  انهیانسان را به صورت واقع گرا  ریقادر است تصاو  یمصنوع

»شبکه  نیماش   ی ریادگ ی  تمیالگور نام  تخاصم  یهابا  م Generative Adversarial Networks»  ای  «یمولد  استهاده  تصاو  شودی«   ای  ر یتا 

 شود. یو برهم نر  بی منبع، ترک  یهاویدی و و ریاز تصاو یا مجموعه یموجود رو  یهاویدیو

استهاده    شود،یگهته م  GAN  یها ها شبکهکه به اختصار به آن  یمولد تخاصم  یها است و از شبکه  ق ی عم  یریادگ ی  بر روش  یمبتن  کی ف  پید

افراد(    ریتصاو  دی م توا )تول  دیها تول از مدل  یکی  ههیوظ   ستمیس  نی. در اشوندیم  لی تشک  یاز دو مدل هوش مصنوع  GAN  یها تمی. الگورکندیم

قادر    بی رق   یکار مدل هوش مصنوع  یاست در ابتدا  یشده است. گهتن  دی بودن عکس تول  یج ل  ایبودن و   یواق  صیتشخ   ب،ی رق   مدل ههی و وظ
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ن برداش تی  مس ؤوالص داگذاری ج لی ش ده بود و س خنان مختلهی را از قول س یاس تمداران و ،  روی یک تص ویر ج لی

حقوق    یهاظرور چالشرا م  دود کردند  ها  در برخورد با این پدیده پرداختن د و بش   دت آزادیها  دولت ، کردمیبی ان  

در انتش   ار اطالعات ها دولت در دوران کرونا و دخالت بیش از حد قانون    ت یو حاکم  ت یبش   ر در مورد ص   لح و امن

برند می  س ؤالادعا کنند که اش خای فراوانی گرفتار توهم توطئه ش ده و اص ل بیماری کرونا را زیر ها  موجب ش د دولت 

ی  هاو تااهرات علیه قرنطینه و واکس ن وجود دارد و لذا به وض ع قوانین س خت گیرانه علیه انتش ار اطالعات در ش بکه

یی در زمینه حقوق  هاروی آوردند همین امر موجب نگرانی، و خورد و س رکوب م ترض ین اجتماعی و س انس ور و زد

 خوانیم:میدر این زمینه مطالب فراوانی منتشر کرد از جمله   1 )یو ان دی پی(  صندوق توس ه سازمان ملل؛ بشر گردید

و بازداش  ت، م اکمه عادالنه و    یریدس  تگ، حقوق مربوط به اس  تهاده از زور، کرونا در پاس    به ب ران دیکش  ورها با

قانون    ت یبودن و حاکم  یقانون  یاص ول اس اس  . کنند نیتض م گرانیرا از جمله د یخص وص    میبه عدالت و حر  یدس ترس  

 کند، از جمله:می  جادیرا ا ییهایاز کشورها نگران  یحال، عمل در برخ نیبا ا. شود  ت یرعا دیبا

ان راف از حقوق اعالم   با، یزمان ت یبا حداقل ناارت، م دود  ییگس  ترده اجرا  اراتیاخت یاعطا "یاض  طرار  االتیا"

  ی قانون  اراتیدر م رض س و اس تهاده، از جمله اخت  کرونا به  ژهیو  ییپاس خگو  یبرا  یرس د قانون اض طرارمیبه نار    کرد.

موارد اس تهاده    اس ت.  انیب  یدر آزاد  ندیناخوش ا تأثیربا    «گس ترش اطالعات نادرس ت » یبرا  یهریک  یهابا حکم، مجازات

فناوری  اس تهاده از   و بازداش ت. یریم دود کردن حرکت از جمله دس تگ  یاقدامات برا  یاجرا  یاز حد از زور برا شیب

از   یاریبس   س و  اس تهاده وجود دارد.  یکه برا  ییهااطالعات در مورد افراد به روش  یآورو جمع  یابیرد یناارت برا

  د یبا ایآ هنکیدرمورد ا  دیدوره تمد  یبرا تأخیر ای یاض  طرار  ژهیو  اراتیدر مورد اعتبار اخت یزمان ت یکش  ورها م دود

 2.اندهکرد نییشوند، مطابق با قانون حقوق بشر ت  دیتمد

  ضات مجاات طیمراه   ئم ا -6

 یطیم   یفص ل ن وه اس تهاده از جرم ش ناس   نیا کند: »میبیان  ،  م یم س ایبرجرا«م در در خص وی   آکس هورد  یراهنما

انواع مختلف تخلف و    یو چگونگ  یبریس   ا  میده د. در ابت دا مهروم جرامیرا مورد ب  ث قرار    یبریس   ا  میدر جرا

پردازد. می  یکیزیف یو تهاوت آن با فض اها  یمجاز  یفض ا یم مار  ی. س پس به بررس  ردیگ میمورد ب ث قرار ها  فرص ت 

در  را«مچرا الزم اس ت در درک ج  نکهیو ا،  ش ودمیپرداخته  میزمان و مکان در دو م  میمهاه اوتبه ته،  به طور خای

از   یبرخ 38.4داده ش ود. بخش   قیتطب اینار قرار گرفته    دیمورد تجد یطیم   یجرم ش ناس    یهامدل، یمجاز  یفض ا

  ی ریگ  جهینت،  ت یکند. در نرامی  یبررس   او ن وه اس تهاده از آن ر  نترنت یا یکربندیارا«ه ش ده توس م پ  ییجنا  یهافرص ت 

،  شود می  یناش  یبریسا میبه جرا یطیم   س ت یز  یجرم ش ناس   کردیکه از رو  یاس تیس   یامدهای( پیش ود و )برخمیگرفته  

 3«.ردیگ میمورد ب ث قرار 

 

 
  ی کننده به قدر  دی تول  یدهد اما با گذشت زمان دقت و عملکرد مدل هوش مصنوع   صیتشخ   یرا از عکس واق   یج ل  عکس  یاست به راحت

 . شودیسخت م اریبس  بی مدل رق یشده برا دیتول  یبودن م توا  یج ل صی که تشخ  ابدییم شیافزا
1 UNDP 
2 UNDP, “COVID-19 and Human Rights We are all in this together APRIL 2020” 
3  Llinares Fernando Miró and Johnson Shane D., “Cybercrime and Place: Applying Environmental 

Criminology to Crimes in Cyberspace”, 2018, p 8 
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 ترقضاوت عادالنه ، یهوش مصنوع ؛ آینده پژوهی: دوم مبحث
ی اخیر به قدری س ریع و همه گیر ش د که گس ترده آن تمامی سطو  زندگی بشر را ت ت الش اع هادر دهه  فناوریرش د 

را نش نیده و یا حداقل خبری در  «هوش مص نوعی»توان یافت که واژگان  میامروزه کمتر کس ی را . خود قرارداده اس ت 

 آن  م مول  کاربرد  پیش تر.اس ت   Artificial Intelligence  واژه دو  س رجمعهوش مص نوعی .  برد آن نخوانده باش درکا

ی علمی و  هادر تمامی عرص ه تقریباًی ص ورت گرفته در این حوزه، اس تهاده از آن را هاپیش ترفت   اما بود  رباتیک علم در

 1.ور حقوقی و قضاییامهعملی ممکن ساخت، از جمل
 

 هوش مصنوعی  : بند اول
 قیحوزه خای از ت ق کیتواند به میرش ته چنان گس ترده اس ت که ن نی. اس ت ین یکار آس ان  یهوش مص نوع فیت ر

  ها که از انس ان  یش ناخت  یهافرآیند جادیکند تا با امیاس ت: تالش  یجاه طلب  کی  ش تریب  یم دود ش ود. هوش مص نوع

  ات یاض  یر، انهیاس ت: علوم را  ایهرش ت نیچندیک دانش  یمص نوع  هوش ش ناخت انس ان کار کند.به ش یوه  ،  کندمی  دیتقل

با   دیبا زین  یعلم یاص ل یهارش ته  نی.. ا.یعلوم ش ناخت،  ..(.یجبر خط،  تاحتماال، لیو ت ل  هیتجز،  یس از  نهیبر، )منطق

از   یبیبا ترک  یمص  نوع  وشدر ه تمیهر الگور ش  وند. ختهیآم، ش  ودمیآنرا اس  تهاده    یکه برا  ییهادانش خای رش  ته

،  ی اکتش  اف لیو ت ل هیتجز،  نیماش     یریادگ ی، نیم اس  بات نماد، ییم نا  لیو ت ل هیش  ود: تجزمی یبانیپش  ت  هاکیتکن

ت ول    یهایفناور نیاز توانمندتر یکی  یهوش مص نوع 2.تش کیل دهنده آن هس تند ...یعص ب  یهاو ش بکه  قیعم  یریادگ ی

روزانه ما گس ترش    ت یدر ف ال  یش تریاس ت که با س رعت ب  ییهایاز فناور یکی نیاما همچن،  در ص ن ت اس ت  تالیجید

 یدر زندگ ، کنندمیرا در خود ادغام    یهوش مص  نوع  یهایژگ یکه و  ییهاعناص  ر و دس  تگاه،  ندهی. به طور فزاابدیمی

هدف مورد نارش ان متهاوت   ایکنند  میکه آنرا را ادغام   ییهابس ته به دس تگاهها  یژگ یو نیش وند. امیظاهر  اروزمره م

 3.است 

 هاش هیدانس ت. ر  دیو جد  میها، علوم، و فنون قداز دانش یاریو مالقات بس   تالقی  پرناورعرص ه  دیرا با یهوش مص نوع

کنترل،   یتئور  ،یولوژیزیف ،یش ناس  عص ب  ،یش ناس  روان  ات،یاض  یر  ،یش ناس  در فلس هه، زبان  دیآن را با یاص ل  یهادهیو ا

علوم    ،یعلوم مرن دس      ان ه،ی  در علوم را  یو فراوان  ون اگونگ   یجس   تجو کرد و ک اربرده ا  یس   ازن هیت و براحتم اال

  ی هوش مص  نوع  یس   ینو برنامه  یهازبان از دارد. گریاز علوم د یاریو بس     یعلوم اجتماع ،یو پزش  ک  یش  ناس   س  ت یز

بس یاری از کاربردهای هوش مص نوعی در  )ویکی پدیا(  اکس پرت اش اره کرد. یپیو و  پسیپرولو ، کل س پ،یبه ل توانیم

کنند. ت قیقات بیشتری در زمینه یادگیری  ی ناهمگن و غیرمتجانس ایجاد میهاای دارند و دادهطبی ت کارکرد بین رشته

یوس ته،  ( برای مثال گس س ته، پهاماش ین چندمناوره مورد نیاز اس ت تا اکتش اف دانش از تنوع گس ترده انواع مختلف داده

 را فراهم کند.  هامتن، فضایی، زمانی ،فضایی زمانی و گراف

 
 7-1، ی 1395،"ییقضا یهوش مصنوع" ن،یقضاوت آنال رضا،یعل  یمراد 1

2 Villani mission on artificial intelligence, “what is artificial intelligence?’, March 2018, p 3 
3  Muñoz Herrero Jesus A., Perez Fernandez Rodrigo, "A.I. Technologies Applied to Naval 

CAD/CAM/CAE ", p 5 
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 دفاتت ،وش ت حا ظه 

به آن توجه    م موالً)که    با هوش مص نوعی در ماش ین اس ت ها  تهاوت دیتابیسهمان  ،  هوش در انس ان باه  تهاوت حافا

دارای   الزاماتواند دیتاها را به س رعت حهظ کند چنین فردی ی نی یک انس انی که حافاه بس یار قوی دارد می  ش ود(مین

که در حافاه خویش  اطالعات مختلف   رابطه بین دو یا چندنیس  ت هوش عبارت اس  ت از این که بتواند  قوی هوش  

اطالع ات  ،  کن د و بتوان د از چن د دیت ابیس مته اوتارتب اط برقرار  ،  هیچگون ه ارتب اطی ب ا یک دیگر ن دارن د  ب ه ظ اهر  ودارد  

بداند و  را ها  ی کش ورهادادند تا تمامی پایتخت   آموزشهجدیدی را کش ف نموده و ارا«ه دهد به عنوان مثال کودکی را ک 

کردن د   س   ؤالرد آزم ایش قرار گرف ت و از او  مو   وقتی  ح افا ه  پر  بس   ی ار  کودک  این؛  ترران  گه ت می،  گهت ه بودن د ایران

دیگری وجود نداش ت که بتواند   دیتابیساو  ی  هنتوانس ت پاس   بدهد زیرا در حافا؟  پایتخت کش ور عزیز ما کجاس ت 

 د. عبارت دوم ایران است و لذا نتوانست پاس  ده، بهرمد کشور عزیز ما

وجود دارد ش ما برای هوش مص نوعی نیاز دارید تا ها  این وض  یت در رابطه با هوش مص نوعی و حافاه متن دیتابیس 

یک جمله جدید را  ددهید تا بتوان آموزشبه ماش ین  را ارتباطات بین آنرا   اما الزم اس ت   ی فراوانی را داش ته باش یدهادیتا

ی قوانین مختلف مواد  هادس ت یابد در امور حقوقی نیز الزم اس ت دیتابیس  از آن به دس ت بیاورد و یا به قاعده ص  یح

ی مختلف هر فرد و هر پرونده ش   رر و انواع دیتاها به ماش   ین ذخیره ش   ده و به تدریج روابم آنرا هامختلف روش

 د.داده شو  آموزش
  

 موفقیت و عدم موفقیت هوش مصنوعی : بند دوم
ترین آن رادر بکارگیری هوش مص نوعی فراوان اس ت که ش اید یکی از مرم،  مص نوعی ناموفق در جرانی هوش  هانمونه

اما همچنان در ابتدای  ،  ی گوناگونی گزارش ش ده اس ت هاپیش رفت ،  هرچنددر این زمینه، دانس ت ها  در تش خیص عکس

نیس  ت بلکه به ها س  خن به م نای نهی تالشآزمایش کرد و این  ،  به گوگلها توان آن را با ارا«ه عکسراه اس  ت و می

 ت.  سخت و نیازمند صبر و استقامت اس،  م نای آن است که راه رسیدن به هوش مصنوعی

  جو ه مو ق ،وش مص وبی  :   ک

روزهای اول که هوش  ،  ی پیچیده ترجمه مش اهده کرد در گوگلهاتوان در الگوریتممینمونه موفق هوش مص نوعی را 

  و  س خت   بس یار، ش دمی  داده  دس تگاه به برای ترجمه  ایهجملزبان فارس ی    وقتی بهمص نوعی در ترجمه قرار گرفت  

و س پردن »کراد س ورس ینگ«    روش با  و  تدریج  به  1ترجمه ماش ینی گوگل، بود  فراوان ش دت به اش کاالت دارای  و مش کل

ترجمه  ماش  ین ،  افراد به دس  تگاهتوس  م  تدریجی   آموزشو  ،  س  طح جرانکاربران مختلف در  به، و ارتقا گیری  غلم

 به  بلکه  ندارد  وجود  اش کالی  هنوز که  نیس ت   آن  م نای به این  کرد اتکا  آن  به توانمی که  اس ت   رس یده حدی به،  گوگل

 است  دانستهکار   اشکاالت  گرفتن و  ماشین به تدریجی یهاآموزشاهمیت   که  است  آن م نای

 دا پ قو وی قوقل :ات 

شود که شما به راحتی  میی مختلف در گوگل دیده  هاتبدیل گهتار به نوشتار در زبانهوش مصنوعی همین وض یت در  

را به ها ی مختلف سخن بگو«ید و آنهاو یا به زبان  توانید به زبان فارسی سخن بگویید و آن را تبدیل به نوشتار کندمی

 
1 google translate 
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تدریجی   آموزشو  ی فارس ی نباش د های هوش مص نوعی از واژهها1یقینا اگر دیتابیس، نوش تار نمایدهمان زبان تبدیل به  

س اده اس ت  ص  ت این س خن را تایپ کند آزمایش بگو«ید و ماش ین آن   توانید فارس یمیش ما ن، ص ورت نگرفته باش د

تواند آن را بهرمد میس ی س خن بگویید هرگز نتوانید زبان گویش خود را به انگلیس ی تغییر دهید و س پس به فارمیش ما  

 .ی در این رابطه ندیده است آموزشتایپ نماید زیرا 
 

 برتری هوش مصنوعی بر قضاوت انسانی  : بند سوم

 ،وش مص وبی اه ا اهسی بااال ه -1

انجام اس  ت از جمله  قابل  ، با »هوش مص  نوعی«ها در »حق دس  ترس  ی عادالنه« نکات فراوانی اس  ت که ت دادی از آن

ری از این تکنولوژی اقدام ش ود، بخش ببررهچنانچه با  ؛ « و »کاهش زمان دادرس ی«های قاض ی« و »کاهش هزینهطرفبی»

تواند میبالفاصله ، را داشت  ایهخواست، به سرعت حل خواهد شد و هر شخصی در هر کجا،  مردم  مشکالتوسی ی از 

 منجر به صدور حکم شود.، ین زمانترو کوتاه، ترین وجهنهطر  »دادخواست« نموده و در عادال

و مرحله به مرحله وارد ، الزم اس ت با دقت ، ی به روزهان نکته ض روری اس ت که ض من اس تقبال از تکنولوژیایهتوجه ب

س پس آن را طی اقدام کرد و ، کم هزینه و بدون پیچیدگی،  کوچک، ی آس انهااز دادرس ی پرونده، ش د و در این زمینه

هوش انس انی  فقم،  حد اقل در ش رایم کنونی، هابخش ی از پرونده طب اً . به بقیه موارد گس ترش داد، ی مختلفهاس ال

،  وری قض اتبررهو اما هم تکنولوژی هوش مص نوعی پیش خواهد رفت و هم دانش ، تواند آن را حل و فص ل کندمی

 د.  شو میی پیچیده حل  هاپرونده،  هوش مصنوعی« با سرعت و دقت ،  بیشتر خواهد شد و با تلهیق »قاضی

 ی دضات   سا یطا بیبرم  -2

  2پذیری از عوامل پیرامونی  تأثیری و عدم  طرفبی، اس تقالل، باش د طرفبی  دیبا  یاس تقالل داش ته و قاض    دیدس تگاه قض ا با

در ، دانش  کده اقتص  اد و دانش  کده حقوق دانش  گاه تولوزم قق دو ، ال. چن لیداندر همه کش  ورها مورد ب ث اس  ت 

« در برخوردار ش وند  یتواند به ما کمک کند تا قض ات از ت ص ب کمترمیچگونه   یهوش مص نوعبا عنوان »  ایهمص احب

اکنون بس یار مش رور اس ت که تص میمات قض ات غالباً به دلیل :  س ؤالچنین گهت: »  ایهدر مص احب 2019 هیژانو  17تاری   

توانید چند نمونه می، با این اوص  اف .باش  دمغرض  انه  ممکن اس  ت  ، عواملی که مربوط به پرونده مورد ب ث نیس  تند

 مشخص از مطال ات در این زمینه را برای من بیان کنید؟

هس تم و بارها و بارها   حکم دهندهاگر من قاض ی  . مغالطه قمارباز اس ت  ی منتش ر ش دههایکی از یافته مطمئن.:  پاس  

ممکن اس  ت نگران این باش  م که بیش از حد ، کنممی  ی پناهندگان را ت یین تکلیفهاپروندهپش  ت س  ر هم پناهندگی  

  سپس من ف االنه س ی در تص یح خودکار دارم. کنم.مینرمش 

خارجی اس ت زیرا چگونگی حکم من در مورد پرونده قبلی   تأثیراین یک  کنم.میپناهندگی را رد ، بنابراین دف ه ب دی

رفتارهای مختلهی را در ،  متمرکزی  هایافته دیگر این اس ت که در دادگاه . گذاردمی تأثیر ف لی پرونده به اش تباه بر حکم

کنند  میآنرا اختالف نار بیش تری  ، رس دمیوقتی فص ل انتخابات فرا   .  کنیدمیت جمروری مش اهده  دوره انتخابات ریاس  

مغرض انه   ماتیتص م حیکمک به تص   یبرا  یاس تهاده از هوش مص نوعوی  3.«دهندمیو بر اس ا  خطوط حزبی رأی  

 
1 database 
2 influence of milieu 
3 Chen Angela, “How artificial intelligence can help us make judges less biased”, Jan 17, 2019, p 3 

https://www.nber.org/papers/w22026
https://users.nber.org/~dlchen/papers/Priming_Ideology.pdf
https://users.nber.org/~dlchen/papers/Priming_Ideology.pdf
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دارد و    برتری قاض ی انس انی هوش  بر، دیده و دقیق آموزشماش ین هوش مص نوعی  د. کنمیی را پیش نراد  قض ات انس ان

به مراتب کمتر از حس ابداری انس انی اس ت(  ،  کمتر اش تباه خواهد کرد ) همانگونه که اش تباهات حس ابداری ماش ینی

  گیرد ی نی اگر میقرار و ش خص یتی، ش رایم ش خص ی  تأثیرت ت ، ذات انس انی در قض اوت باید توجه داش ت که  خص وص اً

آن ش ادی یا عص بانیت را ،  که االن نزد او مطر  اس ت  ایهممکن اس ت در پروند،  یا ش اد باش د،  عص بانی، به هر دلیل

نس بت به پرونده مش ابری که االن نزد آنان اس ت ذهنیت  ،  ش اندر س ابقه ش خص ییا قض اتی که ،  دخالت ناخواس ته دهد

،  فرهنگی،  اجتماعی،  احوال ش رایم اقتص ادیع و اوض اخواهد داش ت و   تأثیرش ان  در قض اوت  ندخاص ی داش ته باش  

 هریک ازم ترمانه  غیرش یوه برخورد م ترمانه یا ،  قاض ی  و حال حاض ر ش خص ی  ی زندگی کودکی و نوجوانیهازمینه

و  بگذارد    تأثیر  خواس ته یا ناخواس ته در ذهن قاض ی، تواندمی؛ انس انی  و انواع اقس ام این روابم،  طرفین دعوا با قاض ی

  . باشد  مؤثری نرا«ی أو ر، در پذیرش ادله هریک از طرفین  نتیجتاً

عوامل بیرونی قرار نخواهد  تأثیرمص ونیت داش ته و ت ت ها این در حالی اس ت که ماش ین هوش مص نوعی در این زمینه

کند و اگر اش  تباهی هم میی همان پرونده بررس  ی و اعمال نار  هاو دادهها  را بر اس  ا  داش  ته ایهو هر پروند  گرفت 

 د. دهمینار ،  ی کاملطرفبیو با    تربسیار دقیق، ی آیندههادر پرونده، جدید آموزشبا  ، داشته باشد

 ا اهسی با ،وش مص وبی اما  ا،ش  -3

همواره نیز برای   اس ت  1»کاهش زمان دادرس ی«»کاهش هزینه « و  ، ی »دادرس ی عادالنه«هاترین ش اخص هیکی از مرم

اس ت از دادرس ی در   ایهکنید نمونمیآنچه مالحاه اما  ، و قوانین مختلف ابالغ ش ده اس ت ها  ت قق این مطلب بخش نامه

ها میلیون ریال اس ت برای آنکه مش خص شود صادر کننده چک آیا حساب در بانک 30رابطه با چک که مبل  آن حدود 

ی مختلف مراج ه کنند و از آنرا بپرس د آیا پولی در حس اب این هااند که به بانکدادهاو  را به دس ت    ایهدارد یا خیر برگ 

ش خص ،  برگه پش ت و رو چاپ ش ده اس ت در دو   ات مالی و اعتباریمؤس س  و   هات داد بانک،  فرد وجود دارد یا ندارد

 د. شو میدادرسی  فرآیندموجب طوالنی شدن ،  باید به آنرا مراج ه کند و این امر ضمن داشتن هزینه فراوان

 س  ؤال،  ات اعتباریمؤس  س   و ها  به ل اه از بانک  ،خود تواند به راحتی در همان ابتداهوش مص  نوعی در این زمینه می

ی الزم  هاآموزشبدیری اس ت که در همین زمینه نیز باید ، در همان جلس ه ص دور حکم نمایدو  ،  پاس   را گرفتهو کرده  

ذکر تالزم به کند   س  ؤالی که از آنرا هادر رابطه با دیتابیس  آموزشهمواد قانونی و چ  آموزشهبه ماش  ین داده ش  ود چ

های موجود  افزارنرم توان ازمیبلکه  ، برس دهوش مص نوعی  تا ،  بودنباید منتار زمان ،  و موارد مش ابه در این رابطه،  اس ت 

که فقم اس ت الم حس اب را خود به ل اه از کلیه آنرا دریافت کند  اددر اختیار قاض ی قرار دبانکی اس تهاده کرد و آن را 

 د. همان ل اه حکم صادر کن،  ی کاغذی موجودهاو در پرونده

  شگ ا،ات داضی   سا ی شگ ا،ات ،وش مص وبی  جگا  ا  -4

قض ات ، دندیگر کش ورها باش  یا  کند که در ایران میهمانگونه که قض ات اش تباهاتی را داش ته و خواهند داش ت و تهاوتی ن

افراد  با مواجه هس تیم ،  اش تباهاتی دارند در ایران و در س طح جرانقرن اول میالدی همانند قض ات قرن بیس ت و یکم  

و حتی اعدام و پس از اجرای حکم در ،  ی مختلفهاو یا م کوم ش   دن به مجازات  زندان  های که پس از س   الفراوان

توان هم اکنون در میرا  مش خص ش ده اس ت که اش تباهات بزرگی ص ورت گرفته اس ت اینها بررس ی مجدد پرونده

اثبات دعوی   بر اس ا  ادلهی خود را رأ  قاض ی  انگلس تان و همه کش ورهای جران مش اهده کرد،  آمریکا، های ایرانپرونده

 
1 prolongation of hearing 
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و ممکن است  نماید میصادر   در توس ه و یا کاهش دلیل بودنش تهاوت دارند( صرفاًیکی است و  تقریباً)که بنیان همه 

مص نوعی  همین وض  یت در رابطه با ماش ین نیز متص ور اس ت ماش ین هوش  . ارتباط بین ادله اش تباه کند  یا، اص ل دلیل در

اشتباه نماید و الزم است درصد این اشتباهات در ها  نیز ممکن است در ایجاد ارتباط بین ادله شواهد مختلف و دیتابیس

 د.  یک حد م قول پذیرفته شود و تالش کرد تا کم شو 

  جو ه  شگ اه داضی   سا ی   -5

آقای کولمن یک مرد کالیهرنیایی به جرم  :ش ودمیبس یار اس ت که دو نمونه آن ذکر ها  قض ات در دادگاه  مؤثراش تباهات  

شود  میبا کمک آزمایش دی ان ای تبر«ه شد گهته   2017در سال وی  س ال زندانی ش د  38جنایتی که مرتکب نش ده بود 

ده اس ت. پلیس هنوز نتوانس ته  ین مدتی اس ت که یک نهر در کالیهرنیا زندانی بو ترس اله طوالنی 71دوران حبس این مرد 

:  خوانیممی  1395/ 08/ 12« در تاری   س ال به اش تباه زندانی بود 24این مرد در مطلبی با عنوان » 1قاتل واق ی را پیدا کند.

در حالی که به همراه پس ر خردس الش در خواب بود   1987در س ال  آمریکازن اهل آس تین تگزا    "کریس تین مورتن "

در روز وقوع جنایت، ص بح زود راهی م ل   "مایکل"س اله وی  31به ش کل فجی ی به قتل رس ید. در حالی که ش وهر 

اطالعی و بیگناهی  رغم اظرار بیپلیس دستگیر شد و علی  دست بهکارش شده بود شش ههته ب د به اترام قتل همسرش 

س ال زندان م کوم ش د. با وجود پیدا ش دن یک دس تمال خونین در  24دادگاه به جرم قتل همس رش به   از س ویخود  

در آن زمان مایکل به زندان افتاد. اما س  رانجام در  2«اِیاِندی»عدم پیش  رفت آزمایش  دلیلبهانه تأس  هپش  ت خانه آنرا م

آن دس تمال   یدی نمایان ش د. آزمایشامهزندان س پری کرده بود روزنس ال را در  24ب د از اینکه مایکل مدت  2011س ال 

 3از زندان آزاد شد. 2011اکتبر   4مایکل را از این قتل تبر«ه کرد. سرانجام مایکل در فناوری  خونین با آخرین  

در ادله   ش  رفتهیو نقش دانش پاش  تباه قاض  ی با دانش روز حل ش  ده  ،  ش  ود در هر دو پروندهمیهمانگونه که مالحاه 

ش  ود در هوش  میروش  ن   «هیادله قط »در برابر  «هیادله ظن»  و بی اعتباری، یدر ش  ناخت واق فناوری    و جایگاه  اثبات

تواند میکند  میکه هوش مصنوعی از منابع مختلف استخران نموده و ت لیل   ایهمص نوعی نیز همین وض  یت اس ت، ادل

 د. به قط یت برسد و یا اینکه به علم واق ی نزدیکتر باش

 دضاتت بااال ه    س اا دات ،وش مص وبی دوت،ا یوه -6

 دینما  یریگیبا دقت فراوان پ ایو   یریش گیرا پ مش کالتاز مس ا«ل و   یاریتواند بس  می  قض ا«یههوش مند در قوه   یهانقش ه

که در جرا«م و   یگریموض وع د هاو ده  ی،کش اورز  یاراض   لیتبد ی، یطب یتجاوز به اراض    ی،کوه خوار،  یخوار نیزم

نبودن اسناد   لیاسناد و مدارک گذشته است در سابق به دل ازمندیاست که ن  یمطر  است مسا«ل یطیم   س ت یتخلهات ز

  تی که قابل میبود  یش اهد و اس ناد کاغذ ازمندیامثال آن ن ایبنا    ای نیزم کیمختلف   یهات یبات موق اث یبرا  کیالکترون

مختلف نموده و آن را به   یهابه قس مت  لیتبد را  ریبزر  با  اریبس   نیزم کیتوانس ت  میکه    یکس    نیداش ت بنابرا  لج

کار را  نیتوانس ت امی یکند به راحت  یبرن س از ایو   کیرا خش ک نموده و آن را تهک  یباغ بزرگ  ایفروش برس اند و  

مدرن و به   اریبس    یهاامروزه نقش ه  بود ریکار امکان پذ نیاها در اس ناد و مدارک و عکس  یبا دس تکار رایانجام دهد ز

به ص ورت ص ددرص د  ییباال  اریبه دقت بس    تواندیوجود دارد که م هانیاقس ام زم  نواعامش خص   یها یروز و با تار

 
 سایت بی بی سی  1

2 DNA Deoxyribonucleic acid 
 ین اقتصادآنالپایگاه خبری   3
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استهاده شود آنرا ها در نقشه  یاگر قرار باش د از هوش مصنوع  نیبنابرا ریخ  ای  افتهی رییتغ نیزم نیا ایآ  هک  دیمش خص نما

د. مراتع را به دقت نش  ان دهو  ها  جنگل  یهاب یش  ده و تخر  یانس  ان یهاناارت  نیگزیتوانند در موارد مختلف جامی

ی مختلف  های زمانهاتواند نقش همیقوه قض ا«یه به ص ورت متمرکز   ،بدون نیاز به ناظر انس انی، حتی با هوش مص نوعی

و    طرفبیکامالً  در هر نقطه کش ور، قض ات ، مجازغیررا با یکدیگر مقایس ه کرده و در ص ورت مش اهده هر نوع تص رف  

حکم به پیش گیری بدهند، نه آن که اش خاص ی بتوانند  ، دلیل عام بودن جرم و تص رف در منابع طبی یو به ، قابل نهوذغیر

طر  کاداس تر  د. را تخریب کننها  ت کنند تا ت دادی از آنأجر، را تغییر کاربری داده و برخی قض اتها زمین،  با رش وه

  های بازه در  مختلف  ایهماهوار یهانقش ه یس از  رهیذخ  راز کاداس ت تراما مرم دیرا حل نما مس أله نیاز ا یتواند بخش  می

و هر نوع   ندینما س هیمقا  گریکدیبا  یهوش مص نوع قیکه اش خای بتوانند آن را از طر یگوناگون اس ت به طور یزمان

  نترنتیاز آن در ا یفراوان خواهد داش ت اما بخش   نهیهز «یهانقش ه  نیچنتریه اس ت   ی یرا در آن نش ان دهد طب یرییتغ

 یاش تراک گذارطبق قانون    د و اگرنکنمی یاس ناد را گردآور  نایهدر کش ور هس تند ک  یمختله  یهاوجود دارد و قس مت 

 .است   نهیقابل حل با کاهش هز یادیزتا حد  مسأله  ردیمورد توجه قرار گ ،  هاتاید

 

 تدریجی و صبورانه ماشین قضاوت آموزش:  بند چهارم

  مواش یاام ر ،وش مص وبی ما  ر ،وش   سا ی   -1

در پرورش این هوش است تا   ت ارسمو م آموزشنیازمند ، همانگونه که یک فرد انس ان به میزان ض ریب هوشی که دارد

بتواند به عنوان یک نابغه در یک رش ته کار کند هوش مص نوعی نیازمند چنین رفتاری اس ت به عنوان نمونه یک انس ان 

پاس   دهد و یا مطالب جدیدی را ها  س ؤالتوان از او انتاار داش ت که به در ص ورتی می  تنرا، باالنابغه با ض ریب هوش ی 

این اطالعات نیز به حل  ی های مختلف یک موض وع ارا«ه ش ود و راههابه تدریج دیتاو  که در طول زمان ، عرض ه نماید

نبوغ خود را به منص ه ظرور رس اند توجه داش ته باش یم که یک  ، همان زمینه خایفقم در او داده ش ود تا آن فرد بتواند 

فیزیک یا  ، در رابطه با مسا«ل نجوماو  ن نیست که اگر از به م نای آکرده است  در زمینه ریاض یات پیشرفت  که  فرد نابغه 

داده   آموزشنیز به او ها  بتواند در آنجا نیز کاری را انجام دهد مگر آنکه در در همین زمینه، داش ته باش یمی س ؤالش یمی  

همین وض  یت  ،  هوش انس انی خود را پرورش دهندتوانند میافراد فقم در یک مورد یا دو مورد خای  م موالً .ش ود

ش  ود ض  رورت دارد تا مییی که س  اخته  هابر اس  ا  الگوریتمها  ماش  ین، در رابطه با هوش مص  نوعی نیز وجود دارد

ه ش ود و به تدریج نیز گش ترش  داد آموزشبه آنرا ،  ی پاس خگو«ی همان موض وعهابا ش یوه،  موض وعهر دیتاهای خای  

ش ود با ماش ین هوش مص نوعی که  میبرای کنترل پرواز هواپیما س اخته  که ماش ین هوش مص نوعی    ،عنوان مثالبه، یابد

 آنرا  به که اطالعاتی آموزش  روش در اما،  یکی س ت  دو هر  هایزیرس اخت   که هر چندش ود  میس اخته   قض ا«یهبرای قوه  

 ت.  خواهد داشی موضوعی و روشی هاشود تهاوتمیآموخته  ها آنکه در طول زمان به   پرورشی و  شودمی داده

همه نیازمند آن اس  ت که در  قض  ا«یهقوه  در  هوش مص  نوعی  به کارگیری  ن نکته دقت کافی ش  ود  ایهلذا الزم اس  ت ب

ی  هاقوانین مختلف و قواعد و الگوریتم  یهاکردن دیتاپر  .تدریجی داد آموزشبه ص ورت اختص ای به ماش ین ها  زمینه

رش ته توجه  ی این هاپیچیدگیالزم اس ت و باید به  و...  ناس   و منس و   ، با یکدیگرها هر قانون و ارتباط آنگوناگون  

 د. شود و به تدریج در طول زمان گسترش یاب
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 ت ،وش مص وبی،ادره جی ا گابیس  مواش -2

ی مورد نیاز هوش  هاین الگوریتمتریکی از زیرس اختی،  ی گوناگونهاروندپی مختلف درهاری از دیتابیسببرره آموزش

یکی در رابطه با  ،  آموخت که اگر دو پرونده «ماش  ین قض  اوت»به تدریج باید به   و مص  نوعی اس  ت به عنوان نمونه

و کدام مواد  باید است الم را بگیرد ها  یا سازمانها  دیتابیس ازتصادف و دیگری در رابطه با چک است چگونه و از کدام  

بیمه نامه و دیگر موارد در هر کدام چه نقش  ی در این پرونده ، قانونی در هر زمینه مورد نیاز اس  ت و ش  خص  یت مترم

، کد ملی راننده را از دیتابیس دارندگان گواهینامه اس  ت الم کند،  ش  ودمیبه ماش  ین آموخته ، در رابطه با تص  ادفد. دار

کند   س ؤالو در هر قس متی از این پرونده از کجا باید ، دگذاری بپرس  ش ماره خودرو را از ش رکت بیمه و دیتابیس ش ماره

که مواد مختلف از قانون را بهرمد و بداند که  آن  ترو مرمو چه پاس  خی را باید دریافت نموده و چگونه اس  تهاده کند 

چ ه حکمی  ،  طبق ک دام م اده ب ای د حکم بگیرد و دارن ده بیم ه ب دن ه و خس   ارت م الی و ج انی،  ی ک رانن ده ب دون گواهین ام ه

 د. دار

گونه که یک قاضی انسانی برای اینکه بداند در یک پرونده بر اسا  کدام مواد قانونی باید حکم دهد و یا از کجا   همان

،  نماید ماش ین نیازمند همین رفتار اس ت میکند و اص ال  میکند و اش تباه  میبینند و تالش می  آموزشباید اس ت الم کند 

است الم گرفته و ص ت و عدم  ها فرس تاده و از آنها  رد را به س مت بانککد ملی ف،  ماش ین باید بیاموزد که در یک چک

اعتبار این ش خص را ، و از س امانه اعتبار س نجی  و در خص وی داش تن پول در حس اب نیز بپرس د،  ص  ت آن را دریافت 

ی موارد  و یا در خص و   دریابد و قدرت ت لیل و تبیین ش خص حقیقی و حقوقی و ادغام یا تهکیک آن را داش ته باش د

ی هر کدام هاهمچنین بداند که فرمول، بپرس د خایش ود هر کدام را از دیتابیس ی  میچک مربوط    مس ألهدیگری که به 

نار خود را ص ادر نماید طبی ی منطبق اس ت و س پس   چکخای یا عام   مس ألهاین  چیس ت و کدامین مواد قانون بر 

و   آموزشکه نیازمند قض  ات آش  نا برای   اس  ت  آموزشاس  ت که در این راه نیازمند تالش فراوان و س   ی و خطا در 

 د. ی الزم را به ماشین ارا«ه دهنهاآموزشمرندسین هوش مصنوعی است که در باالترین سطح بتوانند  

 دره جی ،وش مص وبی   مواشه شگ اه برم دو ه ب -3

 هر  حتی و مص  نوعی  هوش که  ش  ودنمی کلیدی توجه نکات  نایهبکه اس  ت    توق ات و توهمات اش  تباه به دلیل آن

 از اولد.  افتمی  اتهاق  بزر   اش  تباه دو  لذا باش  د تدریجی باید و  اس  ت   اش  کال  رفع و تالش آموزش نیازمند یافزارنرم

د به آن برس د و بر همین نتوانمیکند بالفاص له  می تص ور و  نموده ت ریف را بزرگی  بس یار پروژه که  نویس ان  برنامه  س وی

رس  د زیرا توجه  میکنند اما در عمل به آنرا نمیص  رف ها ی س  نگین و گزاف را برای این پروژههااس  ا  نیز هزینه

 د. که چنین پروژه بسیار بزرگی چه الزاماتی داراندهنکرد

، و ت دریجی بودن ک ار  آموزشو  الزم  زم ان  ت م ل  فت د ک ه ب دون توج ه ب ه ض   رورت  امیاته اق    اناز س   وی م دیر  دوم

 را  موارد همه  حتماً که  دارند  توقع افزارنرم  یک از آنرا کنندمیی ش روع ش ده را با توق ات بس یار باال آزمایش هاافزارنرم

نیز نار بدهد در  هاپرونده  اجزا  ینترجز«ی در  باید  بالفاصله که  اس ت  آن  مص نوعی هوش از  تص ورش ان و کندبینی  پیش

،  ش ما هرگز از یک دانش جویی بس یار با اس ت داد فارغ الت ص یل لیس انس  .حالی که حتی در هوش انس انی نیز چنین نیس ت 

  . دس ابقه کار قض ایی را داش ته باش یفارغ الت ص یل دکترای با ده س ال  توقع ش ده و تازه کار اس ت   قض ا«یهکه وارد قوه  

ها  اینگونه درخواس  ت ،  زمینه ماش  ین هوش مص  نوعیواقع بینانه اس  ت در غیرتوق ات   موارد  همانقدر که در اینگونه

 .است  منطقیغیر
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 سطح دودلات ه  مگ اسب   یم -4

توان مینو  ، تربیت ش ده اس ت که وجود دارد و در همان س طح اس ت   یس طح توقع هر فرد یدر هوش انس انهمچنانکه 

توقع داش ت که در س طح فوق دکترا برای ما پاس خگوی مس ا«ل  ،  پنجم دبس تان اس ت  کال که در س طح    ایهاز یک نابغ

 در  کنندمی  تص ور  برخی که  اس ت   ض روری رو  آن از نکته این  ذکراز ماش ین نیز باید به همین میزان توقع داش ت ، باش د

  اش تباهی   گونه  هیچ و داده  پاس    درش ت  و ریز  مس ا«ل تمامی به باید  بالفاص له ش د  س اخته  ماش ینی هر، اول روز همان

مداوم و   آموزش  و، خطا و س   ی  با، هانابغه ینترنابغه کهاندهدید خود  عملیاتی تجربه در  که  اس  ت  حالی در این ! نکند

پرورش هوش مص نوعی مرحله به مرحله ص ورت نگیرد و از و  ، اگر این نکته رعایت نش ود اندهممارس ت به جایی رس ید

  مص نوعی   هوش که  گهت  میخواه آنگاه  و خورد  خواهد  ش کس ت  قط اً اس ت که  بزرگی پروژهمس ا«ل کوچک آغاز نش ود  

 د. پیروز خواهیم ش  حتماًوارد شویم  و دقت )و صد البته با سرعت بیشتر(  بیر تد  با اگر  اما خوردنمی  قضا«یه  قوه دردهب

  خگصاصی ،ا موضوعا  ،ا اسگگاه ،وش مص وبی -5

هوا و   و  تواند بالفاص له برای امور قض اییمیبرای امور پزش کی س اخته ش ده اس ت ن کهدس تگاه ماش ینی هوش مص نوعی  

ی آنرا مش ترک اس ت درس ت به مانند یک انس ان نابغه که با انس ان هافض ا مورد اس تهاده قرار گیرد بس یاری از زیرس اخت 

هر روند میدر یک س طح هس تند اما کم کم که پیش   تقریباًس ال اس ت  6نابغه دیگری با هم برابرند زمانی که س ن آنرا 

  مس اوی  یکدیگر  با تقریباًتمرین و تداوم( ، )گرفتن م لم خای آموزش  یهاش یوه  ردگیمی  تخص ص رش ته  یک یک در

آنچه    همدیگر یکی اس ت با های پرورش یک نابغه ریاض یات با پرورش یک نابغه ش یمی  زیرس اخت اکثریت    تقریباً اس ت 

، دهدمیرا نیز تغییر   آموزشهدر زمینه خای اس ت که خود در برخی موارد ش یو ها  اص ل دیتا، بیش از همه تهاوت دارد

و  ها با یکدیگر برابر اس  ت دیتا آموزشی  های پایه و روشهادر ماش  ین و هوش مص  نوعی نیز بس  یاری از الگوریتم

هر م دل از   آموزشهو ب ه ش   یو   اطالع ات خ ای هر رش   ت ه ب ا دیگری ته اوت دارد ک ه ب ای د ب ه آنر ا توج ه ک افی داش   ت 

 د.  با الگوریتم اختصاصی دقت کر، اطالعات

 دفاتت  و بغ   سا ی با ،وش مص وبی ماشی ی  -6

توان آنرا را برای هر میهمه مانند یکدیگر بوده و از همان ابتدا ها  ماش ین، در هوش مص نوعی ماش ینیاگر دقت ش ود  

توان از همان ابتدا برای میداد و هیچ گونه م دودیتی در این زمینه وجود ندارد یک ماش   ین را  آموزش  1،موض   وعی

این د.  داد و تربیت کرد و به پیش بر  آموزشهوش مص نوعی در ریاضی و یا فیزیک و یا نقاشی و یا ادبیات و امثال آنرا 

ی آن ش خص نیز هس تیم به عنوان مثال یک  هاس تهو خواها  انس انی دارای م دودیت س لیقههوش در حالی اس ت که در 

را در ریاض یات به جایی برس اند این اش کال   وا دش اید هر چه تالش کنید هرگز نتوانی، که در نقاش ی عالقه دارد ایهنابغ

به   را  س لیقه دارد،  خایوجود دارد کس ی که در یک زمینه   ی کنونیهاو پرورش و دانش گاه آموزشبزرگی اس ت که در 

در حالی که اگر  ،  زنندمیو به او اترام خنگ بودن    رس   دمید و در نرایت نیز به جایی ننبرمیاجبار به رش   ته دیگری  

فرد انس انی در هر   توجه به س لیقه.  ش دمیدارای درجه ممتاز  ، بردندمیبه ادبیات نمایش ی ،  او را به جای ریاض یات  فرض اً

هر ماش ینی را با  ، توان از همان ابتدامیگونه نیس ت   پرورش اس ت دادها و هوش او ض روری اس ت اما در ماش ین این

 د. از این جرت م دودیتی وجود ندارداد و  آموزشی مختلف هاالگوریتم

 
1 Topic 



230 

 ت ،وش مص وبی ،ات  اه  ی سیسگم،ا  ز  ش دابهیت -7

آغاز  (توزیع ش دهاحتماالً  )ی حس گرها  هاای به س وی س یس تم هوش مند در جران اس ت. ادراک با داده  پنجرهادراک، 

ش ود. آوری می  ی متنوع، مانند وض  یت خود س یس تم یا اطالعاتی درباره م یم جمعهاو ش کل هاش ود که از روشمی

ی هوش هایش ین برای اس تخران اطالعات مربوط به ف الیت س یس تمی حس گرها اغلب همراه یک دانش یا مدل پهاداده

ی یکپارچه حاصل از ادراک، هاشوند. دادهی هندسی، خصوصیات، مکان و سرعت پردازش میهامصنوعی مانند ویژگی

وض یت م یم را فراهم ی هوش مصنوعی، دانش جامع و هادهد که برای سیستمآگاهی م دود به موق یتی را شکل می

  کند.می

 

 جایگاه هوش مصنوعی در دادگاه کشورها : بند پنجم
در زمینه بکارگیری هوش  ،  در علوم مختلفها  ری از آخرین تکنولوژیگیبررهبا توجه به ض روت  ،  کش ورهای ص ن تی

هوش مص نوعی در ،  اول راه هس تند،  ت دادیو در  اندهو در برخی بس یار پیش رفت اندهمص نوعی نیز اقداماتی را انجام داد

 د. فرما«یمی«ی از آن را مالحاه هانمونه،  همچنان درابتدای راه است ،  هادادگاه

 اه ،وش مص وبی   ما  ات اتلت  ره   قذ هساما ه -1

گذش ته    یهایگذارس رمایهکه   یحالش ود. در می دهیچیپ  ایهندیبه طور فزا  1ش مص نوعیو پژوهش و ارتقا  ه چش م انداز

 به  زین گرید یهابخش،  ش ده اس ت   یدر مورد هوش مص نوع یمقدمات  یکردهایمت ده منجر به رو االتیو حال دولت ا

  ی گذارس رمایهمنار  نی. ایانتهاعغیر  یهاو س ازمان  عیاز ص نا  ایهگس ترد فیاز جمله ط، اندهکمک کرد یهوش مص نوع

کند.  می جادیا  یهوش مص نوع  یهایفدرال در توس  ه فناور  یهایگذارس رمایهدر مورد نقش مناس ب    یس ؤاالت اس اس  

که   یزمان  یهاو بازه یدر مورد مناطق  ژهیبه و، یفدرال در هوش مص نوع  یهایگذارس رمایه  یبرا حیص    یهات یاولو 

و   یو توس   ه ص  ن ت قیت ق  یهایهمکار یبرا  ییهافرص  ت   ایآ  س  ت؟یچ، ت اس    دیب   یگذارس  رمایه  یص  ن ت برا

 برد؟می شیمت ده را پ االتیا  یهات یوجود دارد که اولو   یالمللبین

ی مرتبم با هوش  هانش ده در فناوریبندی طبقهی دولت ایاالت مت ده در ت قیق و توس  ه  گذارس رمایه، 2015در س ال 

،  ی جدید مرمی ش ده اس ت هامنجر به دانش و فناوریها  یگذارس رمایهن  ایهمیلیارد دالر بود. اگرچ 1.1 تقریباًمص نوعی  

بتوانند به پتانس یل کامل  ها  یگذارس رمایهاما فرص تی برای هماهنگی بیش تر در س راس ر دولت فدرال وجود دارد تا این 

فناوری  دفتر س یاس ت و علوم و  ، 2016ماه مه س ال  در، با ش ناخت اثرات ت ول آمیز هوش مص نوعی  خود دس ت یابند.

کارگروهی جدید بین بخش  ی را برای کش  ف مزایا و خطرات هوش مص  نوعی اعالم کرد.   2پی(تیا )او  کا  س  هید

با  ،  برگزار ش  ده اس  ت  2016ژو«یه  -ی که در چرارچوب زمانی مهآموزش   ههمچنین از مجموعه چرار کارگا پیتیا او

ی ناش ی از آن خبر  هاو فرص ت ها  و ش ناس ایی چالش،  دامن زدن به گهتگوهای عمومی در مورد هوش مص نوعیهدف  

که در رابطه با این   اس ت  «آماده س ازی برای آینده هوش مص نوعی»  بخش ی از گزارش عمومی  همراه  هاکارگاه  داد. نتایج

 3.طر  منتشر شده است 

 
1 AI R&D Artificial Intelligence (AI Research and Development) 
2 The Office of Science and Technology Policy (OSTP) 
3 National Science and Technology Council, “the national artificial intelligence research and development 

strategic plan”, October 2016, p 5-36 
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   االت مگررهه ، اا،ات ،وش مص وبی   -2

کاربرد هوش مص نوعی را ، دولت ایاالت مت دهید کرد :أیت 2016در س ال   1آمریکافناوری  علوم و  یمل  یش بکه ش ورا

 د.  شو میدر کشور با راهبردهای زیر در دستور کار دارد که شامل قضاوت نیز 

 ی بلندمدت در ت قیق هوش مصنوعی گذارسرمایهراهبرد اول    

یی ض روری اس ت که در بلندمدت ظرفیت بازگش ت س رمایه  های ت قیقاتی هوش مص نوعی در زمینههایگذارس رمایه

ی  گذارس رمایهنتایج آن اس ت،  بینی  پیشاز آنجا که یکی از عناص ر مرم ت قیقات بلندمدت، مطال ه بیش تر برای .  دارند

این دستاوردها طی پنج سال، ده سال .  پایدار بلندمدت در ت قیقات با ریسک باال میتواند مزایایی با عواید باال ایجاد کند

 یا بیشتر قابل مشاهده خواهند بود.

 ی مؤثر برای همکاری انسان و هوش مصنوعی  هابرد دوم   توس ه روشراه

 راهبرد سوم   فرم پیامدهای اخالقی، حقوقی و اجتماعی هوش مصنوعی و رسیدگی به آنرا 

 ی هوش مصنوعی  هاراهبرد چرارم   اطمینان از ایمنی و امنیت سیستم

 و آزمایش هوش مصنوعی   آموزشو م یطی برای   راهبرد پنجم   ایجاد مخازن داده عمومی مشترک 

 ها  ی هوش مصنوعی از طریق استانداردها و م یاردهیهاگیری و ارزیابی فناوری راهبرد ششم   اندازه

 2راهبرد ههتم   درک برتر نیازهای نیروی کار ت قیق و توس ه ملی هوش مصنوعی

  ما  ات ،وش مص وبی اه ،اا اقاه -3

 یهایریگ میدر تص م  یهوش مص نوع، مت ده االتیا  یهادادگاه در اس ت  ازیاندهرااکنون در حال  هوش مص نوعی دادگاه  

هوش  س  تمیس   ،  مربوطه یهاو کاهش مجازات مس  تقر اس  ت. پس از مطال ه داده رانهیش  گیاقدامات پ، مربوط به مجازات

تواند مش روط را می میتص م نیا،  ریخ ایاس ت  جام ه   بهبازگش ت مجدد   فرد مانون مس ت د  که آیا  ردیگ میدر نار    یمص نوع

 شود. قهیوث یضاام همنجر ب  ایکند  لیتبد  یواق  هجمل  کیبه 

گلوله به   کیکه در آن مس  افر ش  ل  لیاتومب کیدر  یرانندگ   لیبه دل، مت ده االتیش  رروند ا، سیلووم  کیار، عنوان مثال به

ش ده  جادیکه خطر ا،  بنا ش ده اس ت  کامپس تمیحکم براس ا  الگور  نیبه ش ش س ال زندان م کوم ش د. ا،  س اختمان داش ت 

را به  یو و،  ش ودمی  هیاز مش خص ات مترم و س وابق مترم با قانون تغذکامپس کند. می  یابیجام ه ارز یتوس م افراد را برا

 3کرد.  یم رف "جام ه قرار دارد رساندن به که در م رض خطر  یفرد"عنوان  
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 "طر  راهبردی ملی ت قیق و توس ه هوش مصنوعیی،  و قانونگذار یهوش مصنوع" 2016آمریکا شبکه شورای ملی علوم و فناوری 

“The National Artificial Intelligence Research and Developmenf Strategic Plan”  ،    کمیته فرعی ت قیق و توس ه

، The National Science and Technology Council (NSTC)،  آمریکافناوری اطالعات، و شبکه شورای ملی علوم و فناوری  

  1397ماه  برشتیاردهای مجلس شورای اسالمی، مرکز پزوهش –ی حکومت نیادیدفتر: مطال ات بن ترجمه 
3 Kuksov Igor, When Artificial Intelligence affects lives, February 12, 2019, p 2-6 

https://www.reuters.com/companies/NUAN.O
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 یدادگاه عال سیر«تش ریح ش ده اس ت »فناوری  بکارگیری این  آمریکا  1منص هه هیأتو  قض ات،  در مقاله هوش مص نوعی

  دقیقاً  نیکش ور دارد،ا نیدر ا  یحقوق س تمیبر ن وه کارکرد س    یقابل توجر تأثیر یهوش مص نوع  دیگو میمت ده  االتیا

ک ه   دی  کنبینی  پیشرا    یروز  دی  توانمی  ای  آ":  کرد  س   ؤالج ان رابرتز    یدادگس   تر  سیر«  یاس   ت ک ه وقت  یزیهم ان چ

  زتر یب ث برانگ یحت ایدر دادگاه  یاطالعات حقوق افتنیشوند، به می ت یهدا یهوشمند که با هوش مصنوع  یهانیماش

گهت:   مزیتا  ورک یو یبه نقل از ن یو پاس   او باعث ت جب تماش اگران ش د.  "کمک خواهند کرد؟  ییقض ا ماتیتص م

 2«"کند.میوارد  قضا«یهرا بر ن وه عملکرد قوه   یادیاست که فشار ز دهیفرا رس  یروز"

   گهسگا  ،وش مص وبی ا اقسگات  -4

لرد ،  مطلع اس  ت کامالً  برای اطمینان از اینکه دادگس  تری انگلیس و ولز از ت والت هوش مص  نوعی   2019در مار  

 ازلرد ر«یس دادگس  تری  هدف    یک نراد مش  ورتی جدید ایجاد کرده اس  ت.، لرد برنت از مالدون،  ر«یس دادگس  تری

 :ذیل است   ردادر مو  قضا«یهقوه  ارشد   مقامات ارا«ه راهنمایی به وی و  یهوش مصنوع  ایهگروه مشاور تأسیس

 و سیستم دادگاه. قضا«یهدر قوه    یهوش مصنوع ی ت والتاحتمال تأثیر• 

 .اندهکافی دید آموزشآن  تأثیرو   یهوش مصنوعی اطمینان از اینکه قضات در مورد هاروش• 

 .یهوش مصنوعفرهنگی و اقتصادی  ،  سیاسی، اخالقی،  ات قانونیتأثیرترین مرم• 

  در م اسگگاه دضائی   گهسگا  اه دو یل ،وش مص وبی  -5

  ی از ت والت هوش مص نوعکامالً  و ولز   سیانگل قض ا«یهقوه   نکهیاز ا  نانیاطم یبرا،  یدادگس تر سیر«، 2019مار    4

 کرده است. تأسیسرا  دیمشاوره جد هیأت کی، آگاه شوند

 :ذیل است  رداارشد در مو  قضا«یهبه او و قوه    ییارا«ه راهنما  یگروه مشاوره هوش مصنوع هدف

 و دادگاه.  ییبر دستگاه قضا  یت والت هوش مصنوع  یاحتمال تأثیر• 

 آن. تأثیرو   یداوران در مورد هوش مصنوع  یکاف آموزشاز   نانیاطم یبرا  ییهاراه• 

 .یهوش مصنوع  یو اقتصاد یفرهنگ،  یاسیس، یاخالق،  یقانون اتتأثیر نیگذارترتأثیر• 

 سیارش د )از جمله لرد نوبرگر، ر« قض اتمتش کل از ،  نهره 10 میت  اس ت یرا به ر ندیس وس ک  چاردیبورنت اس تاد ر لرد

عدالت  یدیو ل  یعال وانیص دراعام د،  وو  یس ر جهر؛ انگلس تان( منص وب کرده اس ت  یعال  وانیجمرور گذش ته د

  - هت یف  یو حقوق )از جمله ک   یهوش مص نوع  نهیدر زم  تهبخش ملکه( در کنار کارش ناس ان برجس   سیم اون ر«، ش ارپ

 سیر«،  نس  ونیاتک  یو پروفس  ور کت؛  یاقتص  اد  یدر مجمع جران  نیماش     یریادگ یو   یهوش مص  نوع سیر«  3،باتر فیلد

 4  (و حقوق یهوش مصنوع یالمللبینگذشته انجمن 

 
1 Juries 
2 Kugler Logan, “AI Judges and Juries”, Communications of the ACM, December 2018, Vol. 61 No. 12, 

2018, P 19-21 
3 Butterfield 
4  Lord Chief Justice sets up advisory group on Artificial Intelligence, University College London (UCL), 4 

March 2019 
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 ،وش مص وبی دضائی  الج ل ر  -6

 کیبس ازد که بتواند مثل   ییقض ا  یم روف اس ت، موفق ش د هوش مص نوع»یو س ی ال«  که به  1  دانش گاه کالج لندن  راًیاخ

به   یدگ یاروپا و اس تهاده از آن در رس   هیحقوق بش ر ات اد  وانیکار کند! هدف از س اخت آن کمک به قض ات د  یقاض  

تواند به میکرد که    یریزبرنامه یدانش  گاه، هوش را طور نیاس  ت. ا  یدگ یمورد رس    یهاپرونده نیتردهیچیاز پ  یبرخ

 یش ود هوش مص نوعمیاس ت که س بب   یهمان نکته اس اس    نیو ا  ایهواژ دینگاه کند نه کلمیمهرو به ص ورت  ها پرونده

. آزمایش  ی که در عمل  دیکوتاه حل و فص  ل نما  یلیرا در مدت زمان خ دهیچیپ یهااز پرونده  یاریبتواند بس     ییقض  ا

هوش مزبور اتخاذ ش د، چرار تص میم آن مانند   یوس یلهبهص ورت گرفت حکایت از آن دارد که از هر پنج تص میمی که 

 2.قاضی انسانی بوده است 

    ا طیت مر  یدضا ت،اسگمیاه س  ی هتپا اه موها  سگفااه  ا ،وش مص وب یم ووه  خ د  تت   ا   ی قا، -7

 4اروپا در  ییقض ا  یهاس تمیدر س    یاص ول اس تهاده از هوش مص نوع  میچارچوب مرجع تنا نیاول ب یاز تص و  پس

در   یو جلس ات مطال ات  نارهایدعوت ش د تا منش ور را در س م 3عدالت  یکارآمد  یاروپا برا  ونیس  یکماز ، 2018دس امبر  

  ه یفور 14در ، نی. عالوه بر اارا«ه دهد  ییاروپا  یهااز رس   انه یادیت داد ز با همکاریس   راس   ر اروپا و فراتر از آن و 

با  ، انجمن حقوق یگذار  اس ت یو س  فناوری    ونیس  یکم از س وی( که  سیدر لندن )انگل  ایهدر جلس  کمیس یون    رخانهیدب

  ی در کنهرانس س طح عال نیهمچنکمیس یون  ش رکت کرد. ، برگزار ش د  "عدالت   س تمیموجود در س    یهاتمیالگور"موض وع  

  ه یفور 27-26   یدر تار،  ینکیدر هلس  ،  ش ودمیبرگزار   اروپا  یفنالند ش ورا  یجمرور  اس ت یکه ت ت ر یهوش مص نوع

 برگزار شد.  2019

 نیاص  ول منش  ور انجام خواهد داد. در ا  یاجرا  لیرا با هدف تس  ر  ییکارها 2019در س  ال   کمیس  یون، از همه ترمرم

  ی برا  نامهیص   دور گواه زمیمکان  جادیامکان ا  یبررس     نیهمچن( 2)و ،  یو روش ش   ناخت  یاتیعمل(  1)از نار  ،  راس   تا

  ی هاس تمیدر س    یاروپا در مورد اس تهاده از هوش مص نوع یمنش ور اخالق  (3) عدالت. نهیدر زم  یهوش مص نوع  یابزارها

  ی اروپا درباره اس تهاده از هوش مص نوع یمنش ور اخالق  یو اجرا یبخش   ی: آگاهژهیپرونده و»  (4) آنرا میو م   ییقض ا

 4.« اقدام هماهنگ خواهد کردآنرا  میو م  ییقضا  یهاستمیدر س

 ،وش مص وبی دابل  بگجاا اسگیابی به با ت  هتپا -8

  ی راهنما»  اروپا در  هیدر اول راه مورد اعتماد مردم نخواهد بود ات ادها  یتکنولوژ  هیمانند بق یهوش مصنوع  یریبه کارگ 

را  مختلف  یهابا روش ی در هر زمینهاعتماد س  از،  هاض  من ش  مارش دغدغه  5ی«از هوش مص  نوع یاس  تهاده اخالق

  س ازی میی و بو برداربرره  ت یقابل زیما ن  یرس د برامی نار بهکه   اس ت  نموده  انیبرا ها  دانس ته و روشها وظیهه دولت 

ی  ها دس تگاه، ییقض ا  س تمیس    یاعتماد س از برا  یهانوش تن دس تورال مل  یتواند راهنمامیو مش ابه آن،    راهنما نیا .دارد

 
1 University College London (UCL) 

 7-1، ی 1395،"ییقضا یهوش مصنوع" ن،یقضاوت آنال رضا،یعل  یمراد 2
3 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 
4  Awareness-raising and implementation of the European Ethical Charter on the use of artificial intelligence 

in judicial systems and their environment, headline Strasbourg, 18 february 2019 
5 AI HLEG, High-Level Expert Group on AI, “ethics guidelines for trustworthy ai”, independent high-

level expert group on artificial intelligence, set up by the european commission, 2019, p 23 
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ری  ببررهو  تالیجید  یس  یش ود دگرد جادیاعتماد ا  نیکه اگر ا اورندیو مردم به وجود ب  ، کادراداریقض اتاجرا«ی مرتبم، 

 د. افتمیاتهاق   قضا«یهدر قوه   از هوش مصنوعی

گروه متخص ص س طح باالی هوش مص نوعی رهنمودهای اخالقی برای هوش مص نوعی قابل اعتماد  ، 2019آوریل  8در 

بود که   2018این به دنبال انتش  ار اولین پیش نویس دس  تورال مل در دس  امبر   ارا«ه داد.  ی ات ادیه(ها)به تمامی زبان را

 نار در آن با یک مشاوره آزاد دریافت شد. 500بیش از 

 دارای شرایم زیر باشد:  هوش مصنوعی قابل اعتماد باید،  هاطبق دستورال مل

 قوانین و مقررات قابل اجرارعایت کلیه    -1قانونی -1

 ی اخالقیهااحترام به اصول و ارزش -  2اخالقی -2

 در نار گرفتن م یم اجتماعی آن وفنی    از دو جرت  –  3قوی -3

ی هوش مص نوعی باید آنرا را برآورده  هامورد اص لی را مطر  کرده اس ت که س یس تم 7از   ایهاین رهنمودها مجموع

کاربرد هر یک از نیازهای اص  لی    تأییدس  ت ارزیابی خای برای کمک به  فرریک  اعتماد ش  ناخته ش  وند.کنند تا قابل  

 است:

قدرت دهند و به آنرا اجازه تص میم گیری    های هوش مص نوعی باید به انس انهاس یس تم: 4 اختیارات انس انی و ناارت• 

که  ، س  ازوکارهای ناارتی مناس  ب باید تض  مین ش  ود،  در عین حال آگاهانه و پرورش حقوق اس  اس  ی خود را بدهند.

 د.  م قق شو  7«فرماندهی انسان»و  6«حلقه انسان» 5«انسان در حلقه»تواند از طریق رویکردهای  می

همچنین در ، آنرا باید ایمن باش  ند ی هوش مص  نوعی باید مقاوم و ایمن باش  ند.هاس  یس  تم:  8 مقاومت فنی و ایمنی• 

از یک برنامه س قوط اطمینان حاص ل  ، قابل اعتماد بودن و قابلیت تکرار کردن،  ص ورت بروز خطا و همچنین دقیق بودن

 رسانده و از آن جلوگیری کند.تواند آسیب ناخواسته را نیز به حداقل  میاین تنرا راهی است که  کنند.می

باید ،  هاعالوه بر اطمینان از احترام کامل به حریم خص وص ی و حهاظت از داده  9:هاحریم خص وص ی و حاکمیت داده• 

و اطمینان از دس ترس ی قانونی به ها ی کافی نیز با در نار گرفتن کیهیت و یکپارچگی دادههای حاکمیت دادههامکانیس م

 تضمین شود.ها  داده

توانند به میی ردیابی  هامکانیس م باید ش هاف باش ند.  یهوش مص نوعی تجاری هاس یس تم و مدل، هاداده  10:ش هافیت • 

فع  انمی هوش مص نوعی و تص میمات آنرا باید به روش ی متناس ب با  هاس یس تم، ب الوه ن مرم کمک کنند.ایهدس تیابی ب

و  ها  باید آگاه باش ند که با یک س یس تم هوش مص نوعی ت امل دارند و باید از توانایی  هاانس ان نهع توض یح داده ش ود.ذی

 ی سیستم مطلع شوند.هام دودیت 

 
1 Lawful 
2 Rthical 
3 Robust 
4 Human agency and oversight 
5 Human-in-the-loop 
6 Human-on-the-loop 
7 Human-in-command 
8 Technical Robustness and safety  
9 Privacy and data governance 
10 Transparency 
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تواند پیامدهای منهی میزیرا این امر ، س وگیری ناعادالنه اجتناب ش ودباید از  1:انص اف  رعایت  عدم تب یض و،  تنوع• 

ی  ها س یستم،  با پرورش تنوع ی آس یب پذیر تا تش دید ت ص ب و تب یض داش ته باش د.هامت ددی از حاش یه نش ینی در گروه

در کل دایره زندگی  نه ان مربوطه راهوش مصنوعی باید فارغ از هرگونه م لولیت برای همه قابل دسترسی باشند و ذی

 خود درگیر کنند.

ی آینده هااز جمله نس  لها ی هوش مص  نوعی باید به نهع همه انس  انهاس  یس  تم 2:رفاه اجتماعی و زیس  ت م یطی• 

آنرا باید  ، عالوه بر این از این رو باید اطمینان حاص  ل ش  ود که آنرا پایدار و س  ازگار با م یم زیس  ت هس  تند. باش  د.

اجتماعی و اجتماعی آنرا باید به دقت مورد بررس ی قرار   تأثیراز جمله س ایر موجودات زنده را در نار بگیرند و ، م یم

  گیرد.

ی هوش مص  نوعی و نتایج آنرا باید هایت و پاس  خگویی در برابر س  یس  تممس  ؤولبرای اطمینان از   3:پاس  خگویی• 

به ویژه در ، کندمیهای طراحی را امکان پذیر فرآیندو ها  داده، هاالگوریتمکه ارزیابی  ، ممیزی یی ایجاد ش  ود.هامکانیزم

 باید از جبران خسارت قابل دسترسی اطمینان حاصل شود.،  عالوه بر این نقشی اساسی در آن دارد.،  ی حیاتیهابرنامه

:  توضیح و توجیه اعضا  برگزار کرد از جملهی مت ددی را برای آموزشی  هادوره 4عدالت   یوربرره یاروپا برا  ونیسیکم

 نیدر اس  تراس  بور  برگزار خواهد ش  د. به هم 2019مار    15و  14عدالت در   ت یهیک   نهیدر زم  ونیس   یکم  کارگروه»

را   "در کش ور  یاروپا در مورد اس تهاده از هوش مص نوع  یمنش ور اخالق"اص ول   مؤثر یاجرا  یگروه ابزارها  نیا،  مناس بت 

  ی از اجرا  ت یحما یبرا  بس ته کاربردی کی  یبر رو نیهمچن  بررس ی خواهد کرد. آنرا میو م   ییقض ا  یهاس تمیس  در

  ی رود که گروه کارمیانتاار ، نیکار خواهد کرد. عالوه بر ا  یبریدر قانون س ا راتییتغ جادایهمربوط ب  یهادس تورال مل

  بیتص  و  2019در ژو«ن کمیس  یون    یقض  ات را که در جلس  ه عموم نیمربوط به اش  تراک دانش ب  یهادس  تورال مل

 «کند.  یینرا،  شودمی

 ساات ،وش مص وبی  دراا ه  هتپامیبو -9

بس یار مرم اس ت که  ، هوش مص نوعی مرتبم با علوم انس انی  خص وص اًو  ها و پلت فرمها افزارنرمدر ،  ن موض وعایهبتوجه  

ه علوم پایه و حتی پزش  کی بتوان  ناگر در زمی، س  ازی ش  وندمیبو ، باید نس  بت به هر کش  ور و هر موض  وع خای

اما در رابطه با علوم  مرم اس ت(  ها هم توجه به تهاوتها  قط ی برای همه جا نوش ت )هرچند در آن  تقریباًهای افزارنرم

الزم  ها  در رابطه با قوه قض ا«یه در همه کش ور،  نوش ت ها توان یک ماش ین هوش مص نوعی ثابت برای همه آنمین، انس انی

توجه ش ده اس ت  ها  نس بت به ش خص ی س ازی آن،  حتی در ات ادیه اروپا،  س ازی ص ورت گیرد در همین زمینهمیاس ت بو 

 نیش ود. به هممیدر اس تراس بور  برگزار   2019مار   15و   14  یعدالت در تار  ت یهیک  نهیدر زم  5کمیس یون  کارگروه»

  ی هاس تمیس  ،  یاروپا در اس تهاده از هوش مص نوع یمنش ور اخالق "مؤثر اص ول    یاجرا  یگروه ابزارها نیا،  مناس بت 

  ی از اجرا  یب انیپش   ت  یبرا  ام هبرن    نیا  نی. همچن"کن د.  می  یبررس    ی  مل  یه ادادگ اه  دررا  آنر ا    میو م   ییقض   ا

رود میانتاار ،  نیابزار کار خواهد کرد. عالوه بر ا یرو، یمجاز یدر فض ا  حرکت  راتییمربوط به تغ  یهادس تورال مل

 
1 Diversity ، non-discrimination and fairness 
2 Societal and environmental well-being 
3 Accountability 
4 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 
5 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 
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در ژو«ن کمیس یون    یکند که در جلس ات عموم ب یقض ات را تص و  انیاش تراک دانش در م  یهاکارگروه دس تورال مل

 1«شود.  ب یتصو  2019

 اا اقاه حیوق بوا  هتپاه،وش مص وبی  -10

با اس  تهاده از روش هوش   تص  میمات قض  ایی دادگاه حقوق بش  ر اروپا،  دانش  گاه لندن 2016اکتبر   24بر اس  ا  خبر  

  ش ده بینی پیش ٪79با دقت ،  دانش گاه ش هیلد و دانش گاه پنس یلوانیا تریه ش ده اس ت ، UCLکه توس م م ققان   مص نوعی

ی با تجزیه و ت لیل خودکار متن پرونده با اس تهاده  المللبیننتایج یک دادگاه بزر  بینی پیش  باراین روش اولین   .اس ت 

 . شد  منتشر 2پریج کامپیوتر ساینس مطال ه پشت آن امروز در از الگوریتم یادگیری ماشین است.

کنیم آنرا برای ش  ناس  ایی س  ریع  میاما فکر  ،  ش  ود وکالکه هوش مص  نوعی جایگزین قض  ات یا   کنیممینبینی  پیشما

تواند یک ابزار ارزش مند برای  میش وند. همچنین میمهید واقع  ،  ش ودمیالگوهایی در مواردی که منجر به نتایج خاص ی 

ک ه رهبری این مط ال  ه را در ،  زی اد تخلف دارن د دکتر نیکوال  آلترا   احتم البرجس   ت ه کردن مواردی ب اش   د ک ه ب ه  

تیم ، ن روشای هدر توس   از کنوانس یون اروپایی حقوق بش ر توض یح داد.،  بر عرده داش ت  UCLدانش گاه علوم کامپیوتر  

حقوقی ارتباط زیادی  غیری  هابا واق یت ،  ی مس  تقیم حقوقیهادادگاه حقوق بش  ر به جای اس  تداللدریافت که احکام 

این از  .  «فرمالیس ت »هس تند تا  «واقع گرا»،  در اص طال  اص ولی ناریه حقوقی،  دهد که قض ات دادگاهمیاین نش ان  ، دارد

از جمله دادگاه عالی ایاالت مت ده ، ی س  طح باالهادادگاهی مطال ات قبلی در مورد روند تص  میم گیری س  ایر  هایافته

 3.کندمیپشتیبانی  

 ادت ،وش مص وبی اه ا اقاه حیوق بوا  هتپا .11

بینی  پیشبا عنوان » ایهدر مقال، اقداماتی در حال انجام اس ت   هادر اروپا درزمینه هوش مص نوعی کار ش ده و در دادگاه

در   هاش رفت یپ  نیدتریجد:  خوانیممیچنین   4«ی یپردازش زبان طب  دگاهیدادگاه حقوق بش ر اروپا: د ییقض ا ماتیتص م

  ی آشکارساز  یتواند برامیکننده که  بینی  پیش  یهامدل  جادیا یبرا  ییبا ابزارها یریادگ ی یریادگ یپردازش و    ی یزبان طب

ابزار   کیو قض  ات به عنوان    وکال یتواند برامی مس  أله نی. اردیمورد اس  تهاده قرار گ  ییقض  ا  یریگ   میتص  م  یالگوها

 ن یباشد. ا  دیش ود مهمیخای    یهایریگ میکه منجر به تص م  ییو اس تخران الگوهاها پرونده  عیس ر  ییش ناس ا یبرا  یکمک

دهد. میارا«ه  یمتن  یورود دادگاه حقوق بش ر اروپا را فقم بر اس ا  م توابینی پیش  ،کیس تماتیس  بینی  پیش نیمقاله اول

پرون ده   کی  اس   ت ک ه از    یمتن  یم ا م توا  ن دهکنبن دی طبق ه  یک ه ورود  میدهمیانج ام   ییدوت ابن دی  طبق ه ه هیوظ  کی  م ا  

 حقوق بشر است.    ونیاز کنوانس ایهدر مورد نقض ماد  یمورد نار قضاوت واق   یاستخران شده است و خروج

ما    یهاش   ود. مدلمیو موض   وعات نش   ان داده   N-gram ی نی،  کلمات مجاور یبا اس   تهاده از توال  یاطالعات متن

ما نش   ان  یتجرب لیو ت ل هیکنند. تجزبینی پیش( ٪79)به طور متوس   م    یدقت قو   بادادگاه را  ماتیتوانند تص   ممی

مطابقت   یحقوق  ییواقع گرا هیبا نار  نیکننده اس  ت. ابینی پیشعامل   نیترپرونده مرم کی  یرس  م  قیدهد که حقامی

 
1  The CEPEJ Working Group on Quality of Justice continues its work on artificial intelligence in judicial 

system, STRASBOURG 14 AND 15 MARCH 2019 
2 PeerJ Computer Science 
3  UCL-news (University College London), “AI predicts outcomes of human rights trials”, 24 October 2016 
4  Aletras Nikolaos, Tsarapatsanis Dimitrios, Preoţiuc-Pietro Daniel, and Lampos Vasileios “Predicting 

judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective“, 

PeerJ, Published 24 October 2016, p 4 
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که   مبینیمی نیهمچن  اس ت.  اتیم رک واق  تأثیرت ت   یبه طور قابل توجر ییقض ا یریگ میدهد تص ممیدارد که نش ان  

و   هی  اس   ت و ب ا انج ام تجزوظ ایف  بن دی  طبق ه  چینش ومرم   یه ایژگ یاز و  گرید  یکی  ،مورد  کی    یموض   وع  یم توا

دهد میمطابقت دارد که نش ان   یحقوق  ییگراواقع هیبا نار  مطلب  نی. امیکنمیکش ف   ش تریرابطه را ب نیا،  یهیک  لیت ل

رس د در این مطلب اغراق  میاما به نار    1اس ت.  اتیم رک واق   تأثیر ت ت   یبه طور قابل توجر  ییقض ا  یریگ   میتص م

همواره برتر از قبل  ، هافرآیندو دقت در  آموزشاما به یقین با    درص د در ابتدای راه ،عدد بس یاری اس ت  79،  ش ده اس ت 

 د. هرگز فراموش نخواهد ش،  در ماشین، یآموزشهر و   شودمی

   شوامی  یداض ی سگو    وچک  ت،اا اقاه اه  یمص وب ،وش .12

  یاس ت. در اس تون  ش گام ی پ   ی س از   ی تال ی ج ی و د فناوری     رش ی پذ   نه ی در زم ،  ش رروند   ون ی ل ی م  1.4رغم داش تن تنرا   ی عل   ی اس تون 

 یرا برا   ای ه حرف  قض ات کند تا می را حل   ورو ی   7000کوچک تا   ی ش ده و ادعاها   جاد ی ا  ی قض اوت مجرز به هوش مص نوع 

  یقاض   ی تواند برا می الزم االجرا اس ت اما   ی از نار قانون  « ربات   ی قاض  » حکم   ، آزاد کند  تر بزرگتر و مرم   ی ها کار در پرونده 

به آن اسناد  ، شده   ی ریز برنامه از قبل    ی ها آموزش و  ها  تم ی بر اسا  الگور   ی ر ی گ م ی از تصم  قبل د. نار باش   د ی قابل تجد  ی انسان 

 کند. می   ل ی و ت ل  ه ی شود و آنرا را تجز می داده   ی قانون 

اما پروژه  ،  آن اعالم نش ده اس ت   ی از اند ه را  ی برا  ی مش خص      ی تار  چ ی اس ت و ه   یی هنوز در مراحل ابتدا فناوری   پروژه و  ن ی ا 

هنوز ها  و پروتکل   ات ی جز« خود را در ماه مه اعالم خواهد کرد.    ج ی از آن اس   ت نتا  ی که بخش      ی بزرگتر هوش مص   نوع 

  ش ود.می نار    د ی تجد   ی پس از مش اوره از متخص ص ان حقوق احتمااًل  اس ت و  ارتقا  توس  ه دهندگان در حال  یوس یلهبه

. اما عامل هوش د ی خواهد د  ب ی خدمات آس     ت ی ه ی ک ،  م ی اور ی ب  ن یی از مردم نگران هس  تند که اگر ت داد کارمندان را پا   ی برخ 

   2. کمک خواهد کرد   ی مصنوع 

 

 هوش مصنوعی مشکالت:  بند ششم

 ،وش مص وبی  برم شفا یت  لگوه گم   -1

گیری در مورد س رنوش ت بش ریت این اس ت که  اس تهاده از هوش مص نوعی برای تص میم مش کالتین  تریکی از اص لی»

از نار  هس تند و جس تجوی علت خطاها برای جلوگیری از تکرار به هیچ وجه آس ان نیس ت. ش هافغیرغالباً  ها  الگوریتم

خواهد دانش خود را با رقبای بالقوه به میاین قابل درک اس  ت: چه کس  ی  ،  ی خودآموزیهادهندگان س  یس  تمتوس   ه

 باشند؟  داشته  اولویت  باید تجاری  اسرار آیا، است  خطر م رض در مردم زندگی وقتی  اما اشتراک بگذارد؟

،  در ات ادیه اروپا . مقابله کنند ش  هافغیرهوش مص  نوعی  کنند تا با تنایممیس  یاس  تمداران در س  راس  ر جران تالش 

گذارد بر چه اس  اس  ی  می تأثیرحق دارند بدانند که تص  میمات هوش مص  نوعی که بر منافع آنرا  3«داده  موض  وعات»

 اما قانون مربوطه هنوز فقم در حال بررسی است.،  کندمیاز مسیری مشابه عبور   ژاپن است.

 
1 Aletras Nikolaos, Tsarapatsanis Dimitrios, Preoţiuc-Pietro Daniel, and Lampos Vasileios “Predicting 

judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective“, 

PeerJ, Published 24 October 2016, p 4 
2  Pinkstone Joe, “AI-powered JUDGE created in Estonia will settle small court claims of up to £6,000 to 

free up professionals to work on bigger and more important cases”, 26 March 2019 
3 Data subjects 

https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_explanation
https://asia.nikkei.com/Business/Science/Japan-to-hold-companies-accountable-for-AI-decisions
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س یویک  فناوری  یکی از آنرا ش رکت   .ک اس ت ت دادش ان انداما ، دهندگان طرفدار ش هافیت هس تندبرخی از توس  ه

 قاعده نیس ت و اما این . خود را منتش ر کردبینی  پیشس یس تم   )س ور  کد(کد منبع 2017اس ت که در س ال  1اس پیس

شانس کمی برای بشر  ،  از بطری خارن شده است  2هوش مصنوعی  جادو()غول چراغ  اکنون که جن   بس یار اس تثنا اس ت.

این بدان م ناست که تا زمانی که تصمیمات مبتنی بر هوش مصنوعی به طور قابل   وجود دارد که بتواند آن را پس دهد.

س  ازندگان و کاربران  اس  تهاده از هوش مص  نوعی باید به قوانین بدیع و ص  الحیت  ، اثبات منص  هانه و دقیق نش  وند

 3«ی خودآموزی متکی باشد.هاسیستم

:  را متوقف کنند یهریمجازات ک  یهاتمیاس تهاده از الگور دیباها  دادگاه:  کنندمیبر همین اس ا  برخی متهکران توص یه  

تص  میمات وثیقه و  ،  اعتباریی موس  یقی گرفته تا امتیازات  هااز توص  یه،  اندهزندگی ما را فرا گرفتها  امروزه الگوریتم»

ازه  ان د هدر هیچ کج ای این ع دم نا ارت ب   ام ا نا ارت و ش   ه افی ت کمی در مورد ن وه ک ار آنر ا وجود دارد. مج ازات.

این ابزارها موجب از بین رفتن حاکمیت قانون و کاهش  ،  بدون م افاات مناس ب  س یس تم عدالت کیهری جدی نیس ت.

یی  ها ایاالت مت ده از الگوریتم   چرارگوش  هو ادارات اص  الحیه در  ها  دگاهدا،  در حال حاض  ر  ش  وند.میحقوق فردی  

حض  ور یک    احتمالارتکاب جرم دیگری توس  م فرد تا    احتمالکه از  ،  کنندمییک مترم اس  تهاده    «خطر»برای ت یین  

  مترم در تاری  دادگاه متغیر است.

  افزاری نرمهر   کند.میصدور حکم و آزادی مشروط را اعالم  ،  تصمیمات مربوط به وثیقه  ،ی الگوریتمیها این خروجی

به طور    بربود یابد.،  کندمیکان تخص  یص برتر منابع م دود را فراهم  امهدقت تص  میم گیری انس  ان ک   خواهد تامی

این اغلب   کنند.میخص وص ی خریداری  بخش  نویس ند. آنرا را از  میی خود را نها ی دولتی الگوریتمهاس ازمان،  م مول

و به میزان م دودی  ،  ن م نی که فقم ص  احبان آنایهب،  اس  ت   «ج به س  یاه»به م نای اختص  اص  ی بودن الگوریتم یا  

انداردها  وجود ندارد که است  یهیچ قانون فدرال،  در حال حاضر را ببینند.  افزارنرمتوانند ن وه تصمیم گیری  می،  خریدار

 4دهد.میبا داروهای جدید انجام    FDAروشی که  ،  را ت یین کند یا نیاز به بازرسی از این ابزارها داشته باشد

ی زندگی بش  ری  هاتکنولوژی در همه زمینه،  بخواهیم و نخواهیم،  «ی نه منطقی اس  ت نه اجرا«یهااما چنین توص  یه

  دلیل بهحض ور دارد و هر روز نیز بیش از روز قبل خواهد بود و »هوش مص نوعی« از این قاعده مس تثنی نیس ت بلکه  

  آموزش با  ،  توان آن را متوقف کرد بلکه الزم اس ت میبه س رعت در حال پیش رفت اس ت و ن،  کارا«ی بس یار فراوان آن

 د.  کمتر کراشکاالت آن را  ،  مستمر به ماشین

 الیل برم شفا یت  لگوه گما   ما  ابخش خصوصی   -2

نویس د  مینش ریه مرم  60برای بیش از   که آمریکاهمت د ایاالت،  فلوریدا، تامپا در مس تقرفناوری    نویس نده کوگلر  لوگان

در پرونده به کمک   «مغرض ایجاد ش ده اس ت ی هاانس ان  یوس یلهبهکه   "طرفبی"ی  هاماش ین»  :نوش ت  2018  دس امبردر 

اما راهی برای ، مترم ادعا کرد که گزارش الگوریتم حق او را در دادرس ی ص  یح نقض کرده اس ت  5،لومیس الگوریتم

 
1 CivicScape 
2 AI genie 
3 Kuksov Igor, When Artificial Intelligence affects lives, February 12, 2019, p 2-6 
4 Jason Tashea, “Courts Are Using AI to Sentence Criminals. That Must Stop Now”, 04.17.2017, p 3 
5 Loomis 

https://qz.com/938635/a-predictive-policing-startup-released-all-its-code-so-it-can-be-scoured-for-bias/
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را تولید    2نورث پوینت  حاوی الگوریتم  1کامپسافزارنرمش  رکتی که  بررس  ی ن وه تولید گزارش وجود نداش  ته اس  ت.

 د.کنمی م رمانه اعالمی خود را هاف الیت ، کندمی

م و آنرا ایه. ما آنرا را ایجاد کردهس تند  اختص اص ی آنرا و هس تندها الگوریتم  ما  م ص ول »کلید:  گهت   پوینت  نورث مدیر

اس ت که حوزه    «ج به س یاه»اص طالحاً  مس ألهاین   «ه اص لی در تجارت ما اس ت.برگ کنیم زیرا مطمئناً این یک میرا آزاد ن

 دهد.میهوش مصنوعی را ت ت ت قیب خود قرار 

ها  ن وه اس تهاده از داده «  مخهیرو س  »براس ا   ها  الگوریتم ش وند.میی عایم اعمال  هادر مجموعه دادهها  الگوریتم

در   مخهی یک الگوریتم مانند کنار گذاش  تن کل مزیت رقابتی ش  ما اس  ت.  ر دس  ت کش  یدن از س  و  گیرند.مینتیجه 

  غیرش  هاف کامالً  ،آنرا س  ازندگان از  غیر ،همه برای  کنندمی  اس  تهاده مص  نوعی هوش از  که ییهاس  یس  تم  اکثر نتیجه

 تولید کرده است.پیشنراد یا ارزیابی خای ،  توانیم ت یین کنیم که چرا یک الگوریتم یک خروجیمیما ن .هستند

منص هه اس ت: از آنجا که ما حتی در درک ابتدایی   هیأتمرم هنگام اس تهاده از ماش ین آالت به عنوان داور و  مس ألهاین 

نتایج ض  یهی  آیا توانیم بهرمیم مین هم به حقوق اش خای  دیدن  آس یب  از پس حتی، کمبود داریمها  ن وه کار الگوریتم

مالکیت خود  ها  و آن  «بخش خص وص ی باش د»در اختیار  ها وریتمگتا زمانی که ال،  منطقی اس ت ،  این نقد 3؟دهندمیارا«ه 

 ت. توان داشمینها بدیری است که اعتمادی به آن،  را بر این موارد اعمال نمایند

 .حا جیگی  ستا ،وش مص وبی اه دوه دضائیه -3

ها مت لق به بخش خص وص ی اس ت و م رمانگی مالکیت ش رکت بر س ور   افزارنرماینگونه  ، آن که در غرب دلیلبه

،  موجب بروز ابرامات ش ده اس ت ،  های به رس میت ش ناحته ش ده اس ت ش ک در ص  ت و عدم ص  ت الگوریتمافزارنرم

ی اطمینان بخش را هانامهیگواهش نراد ارا«ه ات ادیه اروپا پی، وجود داردها  از دیگر س وی اتراماتی به دس تکاری الگوریتم

  ی هوش مص  نوع  یهاس  تمیس     اتتأثیرتوان انتاار داش  ت که همه قادر به درک کامل عملکرد و میآنجا که ن ازدارد »

ش هاف،  یهوش مص نوع س تمیس   کیدهند که   یگواه  یرا در نار گرفت که  به مردم عاد  ییهاتوان س ازمانمیباش ند، 

  ی هاکیمختلف و تکن  یکاربرد  یهاحوزه  یبرا  افتهیتوس ه   یاز استانداردهاها  نامهیگواه نیا.  پاس خگو و منص هانه است 

هرگز    نامهیگواه.  کندمیمختلف اس تهاده    یهانهیزم  یو اجتماع  یص ن ت ی، به طور مناس ب با اس تانداردهایهوش مص نوع

 نیو همچن  ت یمس ؤول، از جمله س لب  ییپاس خگو   یهابا چارچوب  دیرو با نیااز .  ش ود  ت یمس ؤول  نیگزیتواند جامین

 4«شود. لیو جبران، تکم  یبررس یهازمیمکان

،  اعتماد کامل کرد و اقدام هوش مص نوعی در قوه قض ا«یه،  بتوان به بخش خص وص یها رس د در این زمینهمیبه نار ن

را به ها مالکیت الگوریتم، بنا بر این الزم اس ت قوه قض ا«یه،  نیس ت حاکمیتی اس ت و قابل واگذاری به بخش خص وص ی  

این ،  ص ورت ش هاف در اختیار داش ته باش د و با همکاری قض ات آش نا به قوانین و مرندس ان هوش مص نوعی مورد اعتماد

بتواند آن را  تاد آش نا باش  ، روزرس انی کرده و خطاهای آن را در طول زمان کاهش دهد و بر جز«یات آنرا بهها  الگوریتم

 د. کنترل نمای

 
1 Compas 
2 Northpointe 
3 Kugler Logan, “AI Judges and Juries”, Communications of the ACM, December 2018, Vol. 61 No. 12, 

2018, P 19-21 
4 AI HLEG 2019 p 23 
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 شوامی،وش مص وبی مو ب  ا بی  ه گ  مواغل  -4

 م موالًش  ود اما تکنولوژی  میبین رفته یا دچار تغییر و ت ول   ازیا  ، مش  اغل پیش  ین،  با هر نوع اختراع و ابتکار جدید

مش اغل فراوانی وجود داش ت که با آمدن برق از ،  تا قبل از آمدن برق  .ی ش غلی گردیده اس ت هاموجب افزایش فرص ت 

  خدمات  تا هنر ، ازایهزمین هر در  س  نتی  مش  اغل رفتن  بین ازد. مش  اغل را ایجاد کر ها برابر آناما برق ده،  بین رفت 

 بر تش   خیصکه  عمومی   پزش   کان. ش   ودمی  جبران  جدید انس   انی  کارهای  آمدن  وجود  به دنبال به حدی درمانی، تا

  هوش  به را  خود  جای ش  اید کنندمیف الیت    خانوادگی پزش  ک  عنوان  به و کنندمی  تمرکز ش  ده  ش  ناخته  یهابیماری

 م اونین  و انس  انی  دکترهای  رویبر  تا  داش  ت   خواهیم  بیش  تری دلیل، منابع مالی نایهب  درس  ت   اما.  بدهند  مص  نوعی

  وجود   به را  جدیدی(  جراحی یهاروش  یا داروها  و  دهند انجام  پیش گامانه  ت قیقات تا  کنیم  یگذارس رمایهها  آزمایش گاه

.آورند

  هوش  با  رقابت   جایبه ها انس  ان. کند  کمک دیگر  یهاش  کل به انس  انی  مش  اغل ایجاد در تواندمی مص  نوعی  هوش

  خلبانان   جای  به  خلبان  بدون  هواپیماهای  مثال، جایگزینی  برای.  بپردازند آن هدایت  و داری نگه به توانندمی  مص  نوعی

مراقبت،    یهادر زمینه  بس  یاری جدید  یهاموق یت  ش  د، اما  کاری  یهاموق یت  رفتن بین از  حدودی باعث تا   انس  انی

  هواپیمای  هر  عملیات انجام  برای آمریکا مس لح  نیروهای. آورد فراهم  س ایبری  امنیت  وها  داده دور، ت لیل راه از  کنترل

اطالعات  نتیجه  ت لیل که  حالی  داش  ت، در  نهر  س  ی به  کرد، احتیانمی پرواز  س  وریه بر فرازکه ش  کاری    خلبان بدون

  انس  انی  نیروهای  فاقد آمریکاهوایی   نیروی  2015 س  ال در. کردمی مش  غول را  دیگر  نهر  هش  تاد  حداقل  آمده  بدس  ت 

  هواپیماهای   اداره در  عجیب  ب ران یک با  رو این از و  بود  کاریی  هاموق یت  این اش  غال تمامبرای  کافی   دیده آموزش

 .شد  مواجه  خلبان بدون

 ،وش مص وبی: م جی  ا دادل بوا؟ -5

گوید او البته تنرا  میوکینگ یکی دو س الی اس ت از خطر هوش مص نوعی  هااس تیون؛ 1395 آبان 04  - 2016  اکتبر 25

گیتس و اس  تیو ووزنیاک هم پیش و پس از او در مورد پیش  رفت هوش  ن ماس  ک و بیل  یی چون ایالهاچرره. یس  ت ن

ن نتیجه ایهبها  دنیایی که روبات -از همه بود   تروکینگ آخرالزمانیهااما تص  ویر پروفس  ور. اندهمص  نوعی هش  دار داد

 دیگر نیازی به آدمیزاد ندارند.  که رسندمی

تواند بیماری و فقر را از بین ببرد، حتی م ض ل تغییرات اقلیمی زمین را میوکینگ، چنین پیش رفتی  هابه باور پروفس ور

ی  های خودمختار، ب رانهاتواند چیزهایی بیافریند که ما دوس   ت نداش   ته باش   یم: س   ال میدر عین حال  . حل کند

دانش گاه کمبریج قرار اس ت    تأس یسمرکز تازه    بایس تند.یی که اراده داش ته باش ند و جلوی بش ر  هااقتص ادی، یا ماش ین

به همین یک پرس  ش پیش پاافتاده پاس    بدهد کافیس  ت: باالخره هوش    باش  د و اگر  م لی برای ت قیق در این باره

 ؟کشد یا نهمیمصنوعی ما را 

 
 
 

 

 

 

 گیری  نتیجه
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»دادرس ی عادالنه« ، تض مین حقوق جوامع بش ری، و مرم ترین راه برقراری »عدالت« اس ت که توص یه ، دس تور و دکترین  

و »اس ناد حقوق بش ر« و »قانون اس اس ی جمروری اس المی ایران« ، بر آن تاکید   »حق طلب« بوده و هس ت  اندیش مندانو 

، ص ورت گرفته و با توس  ه قوانین ، مکان های  ل تر ش دن آنارزنده ای برای کامداش ته و در س الیان گذش ته، اقدامات  

 قضا«ی ، تربیت قضات ، آموزش ضابطین و دیگر مسا«ل، تالش شده، تا هرچه برتر و مهید تر باشد.

خص وص اً »فض ای مجازی« مرکب از »موبایل«  ای داش ته، در عص ر جدید، ت والت عایم در ارتباطات، رش د قابل مالحاه

آموزش ی و  موجب »دگردیس ی« در بس یاری از امور ش ده و عملیات مختلف اقتص ادی، علمی، اجتماعی،    و »اینترنت«،

در اب اد   مدرنو ت ولی   ، در اختیار همه اقش ار مردم گذاشتهبدون زمان و مکانترین وجه ممکن، امثال آن ها را به س اده

زندگی بشر ایجاد کرده است. در احقاق و اجرا ِ »حق دادرسی عادالنه«، کم و بیش، از این امکانات استهاده شده ، اما تا 

گیری از »فض  ای مجازی« در همه های فراوانی الزم اس  ت که در آینده نزدیک، بررهرس  یدن به یک فرآیند کامل، گام

 . خواهد شدتبدیل  تر و به امری م مول در زندگی عادینترا، فراگیرتر، سرلهای دادرسی، از ابتدا تا ازمینه

برای اشخای، تبیین گردیده است. حقوق بشر نسل اول   قابل توجریدر نسل های سه گانه حقوق بشر، حقوق ماهوی  

که به ب ث  )اعالمیه و میثاق مدنی س یاس ی( دارای دو بخش اس ت: در بخش اول، حقوق بش ر ماهوی مطر  ش ده اس ت،  

ه ای مختلف م دنی و  می پردازد ک ه انس   ان در حوزه  ل حق حی ات، حق آزادی عقی ده و...(درب اره حقوق مختلهی )مث  

س یاس ی دارد و نمی توان آن را نقض کرد. در بخش دوم ، حق برخورداری از دادرس ی عادالنه، با هدف تض مین برابری  

بینی ش ده اس ت که این قس مت از حقوق بش ر نس ل اول، نه تنرا در پیشو اجرای منص هانه در اِعمال و اجرای عدالت ، 

 حقوق ماهوی میثاق ، بلکه در بقیه حقوق بشر و حقوق مکتسبه اشخای در قوانین داخلی نیز جریان دارد. 

مین آموزش، حق تأدر حقوق بش ر نس ل دوم، حقوق ماهوی فراوان اقتص ادی، اجتماعی و فرهنگی )مثل حق کار، حق  

اجتماعی( تبیین ش ده و حاوی موض وعات مرمی اس ت و حقوق بش ر نس ل س وم نیز، »حقوق جم ی« مانند م یم زیس ت  

تراف ی« اس ت و در همه این ها، نیازمند ش کایت نیس ت و عمدتاً »غیراس ت که اگر مورد ت رض واقع ش ود، پیگیری آن

ای« به آنرا ادرس  ان« باید بر اس  ا  مواد »حقوق رویهحقوق ماهوی، »حق دادرس  ی« برای مردم ایجاد می ش  ود و »د

 رسیدگی کنند. 

»حق دادرس ی عادالنه« ، یک حق مس لم در  -1 : »قوه قض ا«یه در فض ای مجازی« از دو جرت به »حقوق بش ر« ربم دارد

همه های آن را ایجاد کنند و فض  ای مجازی، اند تا زمینهحقوق بش  ر نس  ل اول اس  ت و همه کش  ورهای عض  و مکلف

های فراوانی  اینترنت« یک مقوله از »حقوق بش ر جدید« با توص یه»حق دس ترس ی به -2 .تواند تس ریل کندها را میزمینه

در مس ا«ل »آزادی بیان« و    اینترنت« ، م موالًنس بت به رعایت آن اس ت اما در »حقوق بش ر جدید«، »حق دس ترس ی به

اینترنت«، به عنوان یک »حق بش ری«، در همه »حق انتش ار« م دود ش ده اس ت، در حالیکه الزم اس ت »حق دس ترس ی به

ترین وجه، به های مختلف« زندگی ، به ص  ورت »عملیاتی« و »اجرایی« ، مورد توجه قرار گیرد، تا مردم، با س  اده»زمینه

ها و بخش عمومی بر عرده دارند و یا مواردی ، ها ، خدمات و وظایهی که دولت ر همه زمینهکلیه حقوق ماهوی خود د

آموزش، حق برداشت، و انواع امور اداری و... که در اجتماع به آن ها نیازمندند، از اعم از خرید و فروش، مشاغل، حق  

 طریق اینترنت ، دسترسی داشته و به سادگی دریافت نمایند. 

ای« و اب اد س ترش آن به »حقوق رویهگ اینترنت« و  ن اس ا  ، توس  ه در مهروم و مص ادیق »حق دس ترس ی بهبر همی

ها و  روز« و مرم اس  ت، تا همگان با اس  تهاده از این امکان، کلیه »درخواس  ت«مختلف دادرس  ی، یک حق بش  ری »به
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تمام س اعات ش بانه روز و بدون ت طیلی، از طریق  ترین ش کل، با کمترین هزینه و در  های خود را به س اده»دادخواس ت«

 »درگاه واحد قوه قضا«یه«، پیگیری نموده و در کمترین زمان ممکن، به حق خویش، برسند.  

های  قس مت در مورد   اینیک موض وع ص رفا حقوقی نیس ت. بنابر »دادرس ی عادالنه« با برره وری از »فض ای مجازی«،

اص ول دادرس ی عادالنه از قبیل، اصل برا«ت، اصل هریک ، توض ی اتی ارا«ه ش د، و  ای« و اب ادمختلف »حقوق بش ر رویه

مش کالت آن مندی از وکیل و دیگر موض وعات و طرف، اص ل علنی بودن دادرس ی ،اص ل بررهبی مقام  از س ویدادرس ی 

وری رش ته های دیگر ، آنان با    تبیین ش د. در حالی که این مطالب برای حقوقدانان ش ناخته ش ده بود. اما با توجه به برره

از فض ای مجازی و »دگردیس ی کامل روند  مندی  برره،  چنین مطالبی آش نا نبودند و توض ی اتی در این موارد، ارا«ه ش د

و   -3مش  کالت موجود   -2تبیین مس  أله   -1از جرت   های قانونی و اجرا«ی و الزامات آن  دادرس  ی« و زیرس  اخت 

 تر شدن روند، توضیح داده شد. تر و سریعای« جرت هرچه عادالنههای هریک از »حقوق رویهحلراه

ها ، مورد توجه قرار گرفت، مواردی از مش کالت فراوان کنونی پروندهالزاماتِ »دگردیس ی دیجیتال« در قوه قض ا«یه و 

های  ها، ام ا  پروندهها، گم ش دن پروندهدفاتر دادگاه  س ویاز ها قبیل کاغذی بودن مراحل، پیش و پس انداختن پرونده

ها و گذش ت زمان حق اعتراض،  ها، دیر رس یدن ابالغمش کالت ابالغ، نرس یدن ابالغقدیمی و ض ایع ش دن حق مردم،  

قرارهای  اطاله زمان دادرس ی ، عدم امکان بازرس ی کامل از روند اجرا«ی و رفتار قض ات و کارکنان و ض ابطین، ص دور 

ها و نش ناختن مرجع ص احب ص الحیت، از آن جمله بود. در روش  بیروده و اعزام به زندان ، مش کل دس ترس ی به دادس را

س الیان گذش ته و هم اینک، »ش  ب کش یک« در دادس راها تش کیل می ش ود که مردم برای دس ترس ی به آن ،  مت ارف

نات عایم ارتباطاتی ، که در اختیارعموم ش   رروندان اس   ت ، مش   کالت فراوان دارند . اما با توجه به اینترنت و امکا

ساعته و بدون ت طیلی(   24؛ هر ههت روز ههته ،    7×24»دگردیسی دیجیتال دادرسی« و ایجاد قوه قضا«یه شبانه روزی )

« )مگر در حد »قوه قض ا«یه همراه« از ابتدا تا انترای پرونده و »بدون مراج ه  در اینده  و  یافت از طریق موبایل ، گس ترش  

دس تیابی س ریع و    -1قوه قض ا«یه در »فض ای مجازی« از امکانات ذیل برخوردار اس ت: .  ض رورت( و »بدون کاغذ« باش د

ای مردم به دادرس ی و عدم دس ترس ی ل اه  - 3ها، ها و زمانف الیت قض ات در تمام مکان -2دقیق قض ات به اطالعات 

بررس ی س ریع و علمی   – 6  وکالباط  قض ات با کارش ناس ان و ارت -5س ی  کاهش هزینه و زمان دادر -4ت طیلی دادگاه  

»حق دادرس ی« در اس ناد حقوق بش ری ، به همه   که موجب تس ریع و عادالنه تر ش دن قض اوت می گردد.، ها پرونده

اعم از تراف ی و  کیهری، حتی اداری( و مراحل تسری یافته است. و تمامی دعاوی، اعم از کیهری و مدنی )به م نای غیر

تراف ی گس  ترده ش  ده و همه موارد خای یا عام، که مورد دادخواس  ت و یا رس  یدگی اس  ت حتی در جایی که به  غیر

مشکالت زیست م یطی( ، از طریق فضای  شخص خاصی بستگی نداشته و مربوط به جام ه است )از قبیل تخلهات و 

النه« فقم از زمان ش روع دادخواس ت و حین رس یدگی نیس ت، بلکه  مجازی، روند دادرس ی ، تس ریل ش ود. »دادرس ی عاد

 پیش و حین و پس از دادگاه، در هر سه مرحله، این حق وجود دارد:

»پیش ا دادگاه« در قوانین مختلف، تکلیهی بر قوه قض ا«یه و بقیه ناام اداری کش ور و مس تلزم اقدامات فراوانی اس ت ،  -1

آموزش حقوق ش خص ی و اجتماعی و   - 1حداقل در دو زمینه اس ت  « و »تکالیف«، که  آموزش اب اد »حقوقاز جمله ، 

های سرل،  آموزش ش یوه پیگیری اختالفات و ش کایات ، و شناساندن دادگاه صالح و روند دادرسی ، با روش - 2اداری 

 .انجام شود

مقررات و موض وعات، از طریق »فض ای مجازی« با  های دگردیس ی ش ده »روزنامه رس می« در زمینه قوانین،  رس انیاطالع

های س یس تماتیک از جرم، و بس یاری  آموزش عمومی »ارا«ه دادخواس ت« و »پیش گیری«روش »هوش مند« و »هدفمند«، و 
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آموزش های مختلف دادرس ان،  امور اداری ، قض ات و رده  مس ؤولینآموزش از موارد دیگر که قوه قض ا«یه عملی نماید. 

مأمورین و ض ابطین الزم اس ت تا با م دوده وظا«ف خویش آش نا باش ند ، اگر قاض ی یا ض ابم ، نداند که تکالیف  وی  

 چیس ت ، اش تباهات فراوان خواهد داش ت و »فض ای مجازی« برترین ابزار را جرت انواع و اقس ام آموزش های ص وتی،

 تصویری و مکتوب ؛ و از سیستم های مختلف در اختیار »ناام اداری و قضا«ی«  قرار می دهد. 

فض ای مجازی به یاری می آید و دادس را، دادگاه و دیگر مراکز قض ا«ی و ش به قض ا«ی، س رولت   ،»هنگام بررس ی« -2

وکال از طریق  بندی ه باش د و طبقهها ، وکیل داش تدس ترس ی، می یابند و حق داش تن وکیل ، تس ریل می ش ود تا پرونده

فض ای مجازی، در همه موض وعات، به ص ورت دقیق ، انجام ش ود و این مس ئله ، مردم را یاری خواهد کرد تا برترین  

توان با برره  وکیل مناس ب پرونده را بیابند، همچنین در زمینه انواع و اقس ام نیازهای دادرس ی از قبیل »کارش ناس ان« می

مجازی ، همه امور برخم ش ود تا از »تبانی« یا »کارش ناس ی دروغین« پیش گیری ش ود و یا »ش رود« را با  وری از فض ای 

 ها ارزیابی کرد و از »شرادت دروغ« غیر ممکن شود.  دقت در دادگاه

»پس از دادرس  ی«، در جرت احقاق حق م کوم له و رعایت حقوق م کوم علیه و جام ه، حا«ز اهمیت اس  ت این  -3

اس   ت از جمله، اجرای احکام در کمترین زمان و هزینه، حهظ حقوق فرد و جام ه و  های گوناگون  رای زمینهحقوق دا

ه ای تب ی، حق فراموش   ی و بس   ی اری از موارد دیگر، ک ه در ه ا، تب  ات ق انونی مجرمی ت و م رومی ت ح ل ت  ارض آن

 ها را عملیاتی نمود. توان آن»فضای مجازی« می

های مختلف، ض روری اس ت که  وق ، »ناارت مس تمر« بر عملکرد، قض ات و ض ابطین و مامورین ردهدر تمامی مراحل ف

گیری از مردم، بر حس ن رفتار قض ات، کادر  های ناارتی« با بررهاندازی »س امانهاما با راههای س نتی، امکان ندارد  با روش

 داشت تا تضمینی بر »اجرا  عادالنه دادرسی« باشد.  توان ناارت به ل اه ،ها، میمأمورین زنداناداری، ضابطین و 

امکان بازرس   ی و ناارت مردمی به ایجاد »ناظر مردمی الکترونیک«، ی نی مش   ارکت همه مردم بر عملکرد کارکنان و 

ل ا ه از طریق »فض   ای مج ازی« )ک ه ت ا قب ل از اینترن ت و موب ای ل، ب ا این قوت و وس     ت، امک ان پ ذیر نبود( امروزه  

قانونی مطلع نموده و بس یاری از »اخطارها« ها، مدیران و مس ئوالن ناظر را، به ل اه، از رفتار غیراند در همه زمینهتو می

و »ترفیع یا کاهش درجات« را »اتوماتیک« نماید و این روش، بازدارنده از »اعمال غیر قانونی« و رفتارهای »شبه قانونی« 

گیری نمایند و »غیرحض وری« با فرد خاطی برخورد نمایند. در این ص ورت،  ش ود. همچنین مدیران ارش د، بالفاص له پی

کلیه قضات و ضابطین و مامورین ، عملکرد خود را شهاف، در دید همگان می بینند و از »تخلف« ، »ظلم« و »رفتار غیر 

 قانونی«، خودداری خواهند کرد. 

تص ور »عدم وجود قوانین به روز« اس ت. در حالی که   تال«،ترین مانع اقدامات اس اس ی بنیادین در »دگردیس ی دیجیمش کل

تر،  وری از فض ای مجازی وجود دارد تا »دادرس ی عادالنه« بر اس ا  قوانین موجود، آس انهای قانونی بررهزیرس اخت 

قوانین    تر، فراگیرتر، کم هزینه و س ریع تر انجام ش ود و در هر موض وع، کمبودی وجود ندارد، فقم الزم اس ت گس ترده

وری از فض ای مجازی در دادرس ی مربوط، به درس تی مطال ه ش ود. از مس ا«لی که مانع اقدامات و اص الحات اس اس ی برره

ها اس ت. اما اب اد مختلف  ش ود، تص ور عدم »س ندیت اس ناد الکترونیک« جرت »ادله اثبات دعوی« در دادگاهعادالنه می

ترین رکن »دادرسی عادالنه در فضای مجازی« با توجه به قوانین  ان مرمسندیت تراکنش های مطمئن الکترونیک، به عنو 

مص وب داخلی، )و بدون نیاز به تص ویب قانون جدید( تبیین گردیده اس ت. اس ناد بین المللی، س ندیت پیام ها و داده  

داند )که صهت تردید« می های الکترونیک را پذیرفته، و تراکنش را در حد »سند رسمی« ارتقا  داده، و »غیرقابل انکار و

ها به اسناد الکترونیک، اعتماد کرده واشخای را به گرفتن پرینت و مرر  »س ند رس می« اس ت( در نتیجه الزم اس ت دادگاه
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های  های اجرا«ی و بانکو امض ا ، الزام نکنند بلکه بر اس ا  »قوانین الزامی«، مبنی بر »اش تراک گذاری دیتا« بین دس تگاه

دس ترس ی به ل اه« قض ات و دادرس ان، ارا«ه ش ود. در نتیجه، با این روش، رس یدگی و حل و فص ل دعاوی،  اطالعاتی، »

 به کمترین زمان کاهش یافته، و با دقت بسیار باال، صورت پذیرد.

تواند در خص وی »ش خص ی س ازی«؛ در زمینه های »ص الحیت قاض ی«، »پرونده« و »طرفین دعوی« با برره از دیتاها، می

های کامالً تخص ص ی« ایجاد کند و ص رفا ، یک مجتمع یا یک ش  به برای موض وع خاص ی تخص یص نیابد، بلکه  اه»دادگ 

همه مراتب را به هر قاض  ی، در همان زمینه ارجاع دهد. و کلیه اش  خای حقیقی و حقوقی ، به دقت »اعتبار س  نجی«  

قاض  ی پیش  نراد کند تا احکام  خص و به ش  وند و حکم ص   یح هر ش  خص در هر پرونده ، از میان هزاران ماده، مش   

ترین اصول دادرسی طرفی« قاضی و دادگاه، به عنوان یکی از شاخص»استقالل« و »بی ، دقیق تر و علمی تر باشد.صادره

 انجام است.تر قابل  ها، برتر و دقیقصالح، و ارزیابی آنالین رفتار و احکام آن  عادالنه، با روش »ارجاع اتهاقی« به دادگاه

ش ود، و یکی از موانع بزر  دادخواهی و عدالت اس ت که  مش کالت فراوان می»اطاله دادرس ی« موجب ض ررهای مالی و 

کالهبرداری، حص   ر وراث ت و امث ال آن، ه ای مختلف، از قبی ل چ ک،  در ش   رایم کنونی گریزی از آن نیس   ت، نمون ه

ا ش  یوه ت ول یافته دادرس  ی با برره از »فض  ای مجازی«، راه حل  »اش  کاالت عملی« وض   یت موجود، طبی ی اس  ت ام

 تواند با سرعت بسیار، مسأله را در زمان کوتاه، حل کند.  قانونی و مدرن، و استهاده از دیتاها و تبادل آن ها،  می

ین دعوی، به تواند بس یاری از مش کالت کنونی را در رابطه با ش خص یت طرفاز »دیتاهای مطمئن موجود« می  مندیبرره

س رعت حل نماید از جمله دعوای اعس ار، اگر قاض ی، همان ل اه به »پرونده اعتبار« هر ش خص دس ترس ی داش ته باش د،  

تواند این ادعا را بپذیرد یا رد کند، و اگر پذیرفت، که فردی واق ا »م س ر« اس ت، اوال رس یدگی را ادامه دهد به ل اه می

و ثانیا دس ترس ی م س ر را از بس یاری از خدمات مالی از قبیل س هر خارجی، خرید و   ومنتار نتیجه دادگاه اعس ار نماند،

کالهبرداران نتوانند با اس تهاده ازاین ترفند، موجب اطاله فروش کالن، و امثال آن ها، آنالین و بالفاص له ممنوع نماید، تا 

این اقدامات، انجام می ش  ود، بازدارنده از دادرس  ی و تض  ییع حق گردند. زمانی که مدعیان اعس  ار، احس  ا  کنند که 

 ادعاهای دروغین است.

های مختلف  های الکترونیک شدن »دادرسی عادالنه«، از قبیل »از بین رفتن اطالعات«، »عدم آشنایی مردم با روشچالش

یت امنیت« با  گیری« از اطالعات و »رعاش کایت و دعاوی«، » عدم رعایت حریم خص وص ی« و موارد دیگر با »پش تیبان

ه ای قض   ا«ی الکترونی ک«، ق اب ل ح ل  »آموزش مردم« و »م  اض   دته ا جوان ت ص   ی ل کرده، و  گیری از میلیونبرره

ش ود، نیازمند ابزارهای پیچیده اس ت.»امض ای الکترونیکی« یکی از اص لی ترین ارکان اعتبار س ند می باش د. و تص ور می

های فراوان و بی نتیجه نیازی نیس ت. س اده گیری  ان دیده اس ت و هزینهاس ت، مواد مختلف قانونی، آن را س رل و آس  

گیری مجریان و قض ات، علت عدم گس ترش ش ده اس ت. اس ناد بین المللی و  »امض ای الکترونیکی« در قانون و س خت 

نوان »امض   ای ق انون ایران، هرنوع اق دام از قبی ل »کلی ک«، »تی ک«، »ن ام ک اربری« و »رمز عبور« ک ه مطمئن ب اش   د را ب ه ع

 الکترونیکی« پذیرفته اند.

ش ود. و به تر از آن اس ت که با هزینه س خت افزاری انجام می»احراز هویت« از راه دور، آن گونه که در قانون آمده، س اده

»اثر انگش ت بیولوژیک« در جرت انتس اب بس یاری از دیتاها،  نیازی نیس ت و همان روش های س اده ، »احراز هویت«  

امور اس ت، هرچند در زمان های گذش ته، که  یکی از موارد »پس ا دادرس ی«، دریافت »عدم س و  پیش ینه« در همه.  اس ت 

با وجود دیتاهای بس یار و امکان اعتبار س نجی، باید    امکانات دیتاها وجود نداش ت، الزم و ض روری بود، اما اس تمرار آن،

ی خود متص ور نیس تند و اگر ش خص ی بخواهد س الم بش ود راه  ای برات ول یابد زیرا در وض  یت کنونی، مجرمین، آینده
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توانند بس تی اس ت که افراد نمیقانونی برای وی بس ته اس ت. ارا«ه »عدم س و  پیش ینه« برای همه مش اغل س اده و عالی، بن

گش  ت را بس  ته  از آن فرار کنند و اگر اراده کنند به زندگی عادی بازگردند »الزام به دریافت عدم س  و  پیش  ینه«، راه باز

اس ت. »س امانه اعتبارس نجی«، قانونی اس ت که در قوه قض ا«یه، جایگزین »عدم س و  پیش ینه« ش ود تا هر ش خص ی بر اس ا   

 حداقل یا حداکثر اعتبار خود بتواند در جام ه کار کند و روابم اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. 

توان در اقامتگاه  و م نی خود را از دست داده است از آن جمله می»اقامتگاه فیزیکی«، در بسیاری از مواد قانونی، فلسهه 

ها و امثال آن توجه کرد و از دید قوانین موجود، »موبایل، اقامتگاه« است. به طوری که در هر رس انیاطالعها، برای ابالغ

ایمیل، به ش خص و اش خای ذی زمان و هر مکان، می توان اخطارها و ابالغ ها را از طریق پیامک یا پیام رس ان ها یا  

ربم، ارس  ال کرد و یا با وی تما  ص  وتی و تص  ویری گرفت و مس  ئله یا موض  وعی را در اس  رع وقت، حل کرد.  

ها« در س ه زمینه الف( ص الحیت ذاتی، ب( ص الحیت م لی، ن( ص الحیت ش خص ی الزم اس ت  »ص الحیت دادگاه

ش ود؛ اص ل باش د، و  مه نقاط کش ور و خارن از کش ور می»دگردیس ی« ش ود و »ص الحیت م لی الکترونیک«، که ش امل ه

ها مس تقیماً به »درگاه الکترونیک متمرکز« ارس ال و از آن کالنتری یا دادس را نیس ت . بلکه دادخواس ت نیازی به رفتن به 

ی قض ا«ی« نیس ت  طریق، به قاض ی ص الح رتبه بندی ش ده دقیق، در هر نقطه ای ارجاع ش ود. در نتیجه نیاز به »مجتمع ها

»بازپرس ی از راه دور« و »دادرس ی   و »دادگاه بدون ش  به فیزیکی« در همه س اعات ش بانه روز، در دس تر  همگان اس ت.

اینترنتی« بس  یار کم هزینه نس  بت به »احض  ار فیزیکی طرفین«، »ش  اهدان«، »کارش  ناس  ان« و دیگر اش  خای »مرتبم با  

ش ود ض من آن که با »حهظ اس ناد الکترونیک« ص دا و تص ویر مترمان تا پرونده«، و پیش رو در کش ف حقیقت ش ناخته می

های  توان اس ناد بازپرس یای را با مراج ه به آن ها، حل کرد. و همواره میتوان هر ش ک و ش برههای طوالنی، میس ال

خود گردد. این بر  تواند منکر اقرار یا ش  رادت و یا س  خنان و رفتار  الکترونیکی را نگرداری کرد و هیچ ش  خص  ی نمی

بازپرسی در ص ورت جلس ات دادگاهرای حض وری و کاغذی اس ت که موجب بروز ادعاهای گوناگونی می شود.  خالف 

توانند اص الت آن را مورد تردید قرار  روش س نتی، با ص ورتجلس ه اس ت که  ش اهد، ش اکی یا مترم یا هر ش خص ی، می

وانند یا بیگانگانی که س خنان آنان ترجمه ش ده اس ت، اما در اس ناد  توانند بخخص وص اً افراد بی س وادی که نمیدهند،  

 صوتی و تصویری بازپرسی و دادگاه ، انکار و تردید ، مسموع نیست و حکم سند رسمی دارد.

ها در یک متن تغییر نگارش »حکم دادگاه«، به متادیتا، راهی برای همه فرم ش   دن احکام اس   ت، امروزه احکام دادگاه

دقیقاً آن را متوجه ش وند، نگارش  توانند ش ود که در برخی موارد ، حتی بس یاری از حقوقدانان، نمیش ته میطوالنی نگا

که چه چیزی در حکم هست و اگر به جز«ی    بدانندتواند این مسأله را حل نماید و همگان حکم، به صورت متادیتا، می

نند. در این ص ورت، »اجرا  حکم هوش مند« نیز امکان  خای از حکم »اعتراض« داش ته باش ند، فقم همان را اعتراض ک 

توان  پذیر اس ت به عنوان مثال، اگر ش خص ی به دوس ال حبس و رد مال به مبل  م ینی م کوم ش ده اس ت، بالفاص له می

ها و  ناارت و مدیریت آنالین ورودی زندان هر دو را عملیاتی کرد. و برای اجرا  حکم مالی، نیازی به مراج ه نیس  ت.

حل بنیادین در پیش گیری از راههای الکترونیکی، های ت زیری، به م رومیت ییر بس یاری از موارد حبس و یا مجازاتتغ

ازدحام زندان و پیش گیری از جرم و دس ترس ی به »دادرس ی عادالنه« اس ت قوه قض ا«یه، با »مدیریت دانش« بر ورود و  

رتر از »س رکش ی فیزیکی« اس ت. روند تمام الکترونیک درخواس ت  ها »ناارت س یس تماتیک« داش ته باش د که بخرون زندان

و بررس  ی و اجرا  عهو زندانیان و یا تخهیف مجازات ها در س  امانه الکترونیک، از مهاس  د رش  وه و تبانی، پیش  گیری  

 کند. می
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طرفی« کامل داش ته باش د اما »هوش مص نوعی«، با قض اوت تواند »اس تقالل« و »بی»قاض ی انس انی«، در هر حال نمی

تر می تواند راهی برای ت ول بنیادین در همه مراحل »دادرس  ی عادالنه« باش  د. بر اس  ا  قوانین ایران، هوش  عادالنه

های کوچک  گذاری در این زمینه ص ورت گیرد و با پروندهیهمص نوعی در قوه قض ا«یه، حاکمیتی اس ت و الزم اس ت س رما

آموزش داده ش ود و تکمیل گردد و در ابتدا به عنوان »دس تیار قاض ی« باش د تا به رش د کافی برس د.  آغاز ش ده و به تدریج 

در غرب، اینگونه    دلیل آن اس ت که های غربی ، بهمش کالت هوش مص نوعی، از جمله عدم ش هافیت الگوریتم در دادگاه

افزاری، به رس میت ش ناحته  افزارها مت لق به »بخش خص وص ی« اس ت و م رمانگی مالکیت ش رکت بر س ور  نرمنرم

ها، موجب بروز ابرامات برای قض ات ش ده اس ت، اما در قوانین ایران ، این ش ده و در نتیجه ، ش ک در ص  ت الگوریتم

ترین اس ناد در قض اوت عادالنه در های هوش مص نوعی« به عنوان قوی»نقش ه  در اختیار اس ت.  منابعاقدام، حاکمیتی، و  

های مت لق به زمین و منابع طبی ی، به عنوان اس  ناد علم آور، می تواند با دقت فراوان، از تجاوز به خص  وی دادرس  ی

 م یم زیست، پیشگیری نماید و دعاوی طرفین را با سرعت حل و فصل نماید. 

ه اه امی ه حا ت به سپجت  ل گات یک شپر  ا اهسپیا اه دوه دضپائیه   ا   ا صپوهت قا گها الام ت اه   ا تا   چ

با  سپاو  لز مات دا و ی مو واا با شپگاا ،اچه بیوپگاا به سپجت »ا اهسپی  ا ه ه  ا  ما ضپاتهت  سپتدا و ی بواه

ما حل ا اهسپیا با موبا ل ت   جام شپوا ت  اها به »خوا ماام« ت قذ ه شپوا ت ،جه  با دضپجی ات بیوپگات  اته«  

   گا ت صپوهت پذ اا ت  ا   جاا ت قسپگاش »ا ادا  ل گات یک« ت ا گا ت سپطه ،ا ا خواا هت شپوا دا » حیاق 

  حق« ب گا   جام شوا.
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Abstract: 

"Justice in judgment" is a necessity for the "realization of the rights of the people", and it 

is emphasized in religions and sects, especially Islam, and in "human rights", it is 

explained as the "right to a fair trial". 

The first generation of human rights has two sections: "substantive rights" and "fair trial", 

or in other words, "procedural human rights"; Although these two titles do not appear in 

the two main documents of "human rights" (the Declaration and the Covenant), jurists 

have established these titles by classifying the articles of these two international 

documents. 

"Right to a fair trial" with principles such as "principle of innocence", "principle of trial 

by an impartial official", "principle of openness of trial", "principle of using a lawyer", 

"principle of informing the accused", "principle of expediting the trial" and ... and, 

according to the recommendations of international human rights instruments, all 

governments need to work to reform and improve laws and procedures in order for a "fair 

trial" to take place. 

In the current situation of natural and legal persons, for "petition" and "application", it is 

necessary to "sheriff" or "complex" or "judicial institution" or "quasi-judicial" or 

"electronic offices", "face-to-face" It has a lot of costs for people and the administrative 

system, and it needs a lot of buildings, staff, paper, folders and the like. Before the advent 

of "cyberspace", these things were natural. 

But just as in various social, financial, news, buying and selling goods and services, 

sending letters, and many aspects of life, "transformation" is done, and it is done in the 

form of "electronic message", it is necessary. The process should be carried out with great 

speed in a "fair trial", and all cases, including informing about laws and regulations, 

matters of petition and petition, deposit and jaws of security contracts, referral, review, 

information and notification, exchange of bills, in "Cyberspace" should be established 

and the principle of "mobile litigation" should be the infrastructure of "litigation" so that 

the rights enshrined in various laws can be implemented quickly. 

Problems with litigation, litigation, referrals, and litigation issues in the "current litigation 

space" lead to "abuse of the right to a hearing" of individuals or "prolongation of 

litigation", and electronic solutions with the use of "cyberspace" " has it. 

"Documentation of electronic documents", and the correct legal method of "creating 

electronic documents of exchanges and contracts", in order to prevent disputes, or present 

it to judges during the processing of cases, and Legal solutions for using "cyberspace" It 

is in the "official documents". 

Current methods of communicating laws are practically "formal", and not "real". People 

in the "target community" need it through social media. So that every natural and legal 

person is really familiar with what his duty or duty is. 

 

Keywords: fair trial, cyberspace trial, procedural law, human rights, digital 

metamorphosis 
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